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Uppföljning och utvärdering av skärgårdsmedel 
 

Bakgrund 

I syfte att förenkla för aktörer att förverkliga projektidéer i Stockholms 

skärgård har Region Stockholm, Länsstyrelsen Stockholm och 

skärgårdskommunerna Värmdö, Österåker, Haninge och Norrtälje gått 

ihop och skapat ett projekt med en gemensam pott för finansiering av 

mindre skärgårdsprojekt. För att ansöka om medel ur potten krävs endast 

att sökande skickar in en ansökan, eventuella delrapporter och 

slutredovisning via ett digitalt system till Region Stockholm. Projektet har 

pågått under år 2018 och år 2019. 

 

Finansiering för projektperioden uppgår till totalt 2 miljoner kronor 

Respektive kommun går in med 250 000 kronor, Region Stockholm och 

Länsstyrelsen Stockholm går in med 500 000 vardera. Finansieringen 

baserades på ett ettårigt projekt, och i projektperioden ingick uppstart och 

utvärdering. Medel från respektive part ska endast beviljas till 

projektansökningar som gynnar den egna organisationen enligt deras 

villkor.,. Outnyttjade medel överförs antingen till budget år 2020 om 

parterna beslutar att fortsätta med projektet, eller återföras till berörda 

parter. 

 

Projektets resultat och långsiktiga effekter 

Projektet har skapat en förenkling för sökande av projektmedel för 

skärgårdsprojekt. Den sökanden har en ingång för att söka medel hos upp 

till sex stycken aktörer via en ansökan. För deltagande aktörer har 

samarbetet förenklat beslutsfattande om medel. Dialogen har ökat mellan 

sökande och finansiärer samt sinsemellan finansiärerna, vilket har 

underlättat för att ta korrekta beslut då den gemensamma kompetensen 

och inblicken i lokala och regionala frågor ökat.  

 

Inom skärgårdsmedel har projektidéer i samtliga deltagande kommuner 

genomförts och bidragit till regional nytta. Antalet inkomna ansökningar 

kopplade till respektive kommun har varierat vilket har resulterat i att 

Värmdö kommuns pengar tagit slut och övriga kommuner har pengar kvar.  

Projektets syfte är uppnått då styrgruppen tillsammans har kunnat besluta 

om fördelning av medel ur en gemensam pott pengar till projektidéer som 

värnar eller utvecklar skärgården i Stockholmsregionen.  
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Projektet innebär även en uppväxling av egna medel för deltagande aktörer. 

Exempel Värmdö: 

 

 

Av Värmdö kommuns investerade 250 000 sek, har 790 000 sek totalt 

beviljats i projektmedel där 475 000 sek har investerats inom Värmdö 

kommuns geografiska område och resterande inom regionövergripande 

projekt som är av stor vikt även för Värmdö kommun. Värmdö kommuns 

medel var efterfrågade och redan 2019-04-25 var budgeten för Värmdös 

finansiering upparbetad.  

 

Inom ramprojektet har följande projekt beviljats medel: 

Fiskefyren på Skötrökan- Föreningen Bygdemuseet Ornö Sockenstuga 

Belopp: 65 tkr 

Renovering av fiskefyren samt fyrbelysning 

 

Löparö tillgängligt vintertid- Ideella föreningen Löparö tillgänglig 

vintertid 

Belopp: 87,5 tkr 

Flytbro vintertid för att möjliggöra transporter under vintern för såväl 

persontransport som djurhållning 

 

Skogsvårdsplan Orrön- Orrö Tomtägarförening 

Belopp: 30 tkr 

Framtagande av skogsvårdsplan för skogsvård och återställande av 

betesmarker 

 

 

Projektnamn Belopp Lst 
Region 

Sthlm 

Hanin

ge 

Österåk

er 

Värmd

ö 

Norrtäl

je 

Skogsvårdsplan Orrön 30 

000     

10 

000     10 000        

10 

000       

Hänsynstagande vid färd med egen farkost 35 

000     

10 

000     10 000         

15 

000       

Archipelago Access - Skärgårdsstiftelsen 300 

000     

50 

000       

50 

000     50 000     

50 

000     

 50 

000     

Utveckla hemsida - Svartsö Skärgårdshotell 100 

000     

50 

000           

50 

000       

Möja vision 2050 - Möjaskärgårdens Företagarförening 300 

000     

100 

000     100 000        

100 

000       

Trehundraårsminnet av rysshärjningarna - Stiftelsen för 
Kulturmiljövård 

25 

000             

25 

000       

SUMMA 
790 
000     

220 
000     120 000     

50 
000     50 000     

250 
000     50 000     

Återstående i projektet  26 583 152 833 74 105 141 667 0 143 750 
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Hänsynstagande vid färd med egen farkost- 

Belopp: 35 tkr 

Trafikskyltning för att minska miljöpåverkan och öka säkerheten 

 

Ingmarsö Kulturlandskap- Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skola 

Belopp: 100 tkr 

Åtgärder för att hålla kulturlandskapet öppet 

 

Stigförbättring Utö- Destination Utö Ekonomiska förening 

Belopp: 35 tkr 

Förbättra stignätet med spänger och trappor 

 

Grytholmen väg-Muskö Hembygdsförening 

Belopp: 64 562 kr 

Renovera Grytholmsvägen 

 

Achipelago Access- Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 

Belopp: 300 tkr 

Framtagande av ansökan till CB för ett projekt som syftar till att samla och 

tillgängliggöra information om skärgården. Projektet har nu beviljats EU-

finansiering om € 1 461 306, där en stor del kommer Stockholmregionen till 

stor nytta. 

 

Utveckling av hemsida- Svartsö Skärgårdshotell AB 

Belopp: 100 tkr 

Utveckling av hemsida som inrymmer info om Svartsö. 

 

Möja vision 2050- Möjaskärgårdens Företagarförening 

Belopp: 300 tkr 

Lokalt framtagande av utvecklingsplan i samverkan med myndigheter. 

 

Trehundraårsminnet av rysshärjningarna- Stiftelsen Kulturmiljövård 

Belopp: 25 tkr 

Uppmärksamma rysshärjningarna som skedde sommaren 1719. 

 

Möja karta/tavla- Möja turistförening 

Belopp: 5 tkr 

Restaurering av historisk karta/tavla över Möja. 

 

Kartering gädda-Utö Fisk & Grönt AB 

Belopp: 39 tkr 
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Skapa lekområde för gädda och abborre och på sikt öka beståndet i 

närområdet. 

 

Manifestation Levande skärgård-SIKO 

Belopp: 182,5 tkr 

Manifestation och firande av 50-årsjubileum för SIKO.  

 

Poddtaxi Ornö- Ornö Turism och Eltaxikooperativ 

Belopp: 70 tkr 

Inköp av poddtaxi för att kartlägga behov. 

 

Silversmedens hus- Blidö Sockens Hembygdsförening 

Belopp: 62,5 tkr 

Upprustning invändigt och utvändigt av fastighet som ska användas som 

samlingspunkt på Blidö. 

 

Fortsättning av skärgårdsmedel  
Deltagande i styrgruppen anser att projektet har fallit ut väl och har uppfyllt 
sitt syfte i att underlätta för medfinansiering av skärgårdsprojekt. 
Beslutstiden har kortats ner och sökanden har genom en ansökan kunnat 
fått finansiering från flera aktörer i regionen. Genom regelbunden kontakt 
med sökanden och täta beslutsmöten för Skärgårdsmedel har även dialoger 
kring projekt och förslag till utveckling av de samma kunnat meddelats 
sökanden under ansökningsprocessen, vilket har underlättat såväl 
tidsmässigt som handläggningsmässigt.  
 
Sammanfattningsvis upplevs att projektet Skärgårdsmedel haft positiva 
vinningar på handläggningstid hos medfinansiärer, förenklad ansökan för 
sökande, dialog och samsyn av tilltänkta skärgårdsprojekt i 
Stockholmsregionen hos medfinansiärer och utökad kontakt mellan 
medfinansiärer och sökanden. Styrgruppen anser att projektet med fördel 
ska fortsätta efter projekttidens slut år 2019. Förfrågan till andra 
kommuner om deltagande i projektet kommer ske inför eventuell 
fortsättning. Projektgruppen föreslår att projektet fortskrider och 
deltagande parter, samt eventuella tillkommande kommuner bör se över 
möjligheten till att budgetera för fortsättning av projektet.  


