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Samfinansiering av skärgårdsprojekt via gemensam ingång till 
projektmedel 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har inkommit med ett förslag om samfinansiering av skärgårdsprojekt via gemensam 
ingång till projektmedel. 
Genom ett förenklat ansökningsförfarande underlättas möjligheten att genomföra framförallt 
mindre projekt i skärgården. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. Reservera 250 000 kronor för samfinansiering av skärgårdsprojekt. Finansiering sker inom ram via 
projektmedel för skärgård inom Kommunstyrelsen för 2017. Österåkers medverkan förutsätter 
positiva beslut från Haninge och Värmdö kommun om att delta i projektet. 

2. Fortsatt deltagande av Österåker i arbetsgruppen. 

3. Ta slutgiltig ställning till medverkan i försöksverksamheten när förslag finns med utarbetade 
rutiner och förutsättningar samt förslag till samverkansavtal. 

Bakgrund 
Länsstyrelse har inkommit med ett förslag till Österåkers, Haninge och Värmdö kommun om att 
under en försöksperiod medverka i en samfinansiering av skärgårdsprojekt via gemensam ingång till 
projektmedel. 
Genom projektet Ö för Ö (genomfördes på Ingmarsö/Husarö i oktober 2016) har det framkommit 
att det finns en stor vilja att driva projekt i Stockholms skärgård. Att i ett nästa steg ansöka om 
projektmedel upplevs inte sällan som omständligt och att det inte finns en samverkan mellan olika 
aktörer. 
Samverkan för att underlätta finansiering av mindre skärgårdsprojekt har även diskuterats i 
Skärgårdssamarbetets exekutivkommitté som därefter har tillsatt en arbetsgrupp med representanter 
från Länsstyrelsen, Landstinget och kommunerna som ingår i exekutivkommittén. Arbetsgruppen 
bedömer att en gemensam modell för samfinansiering av skärgårdsprojekt skulle kunna förenkla för 
aktörer att förverkliga sina projektidéer. 

Länsstyrelsens förslag är att under ett år göra en samverkan mellan Länsstyrelsen, Stockholms läns 
landsting, Värmdö kommun, Haninge kommun samt Österåkers kommun. Om systemet visar sig att 
fungera väl kommer samtliga skärgårdskommuner att bjudas in att delta i samarbetet. 
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För att underlätta för sökanden men även säkerställa en enkel process föreslås Tillväxtverkets 
bidragsystem "Min ansökan" användas. Detaljerna kring rutiner för beredning, beslutsfattande och 
prioriteringar för bidragsgivande är ännu inte utformade. Arbetsgruppen kommer att under hösten 
2017 arbeta fram ett mer detaljerat förslag som parterna kan ställning till. Länsstyrelsen har tagit på 
sig att ansvara för administrationen av projektansökningarna och utbetalningar. 

Arbetsgruppens förslag är att Länsstyrelsen och Landstinget avsätter 500 000 kronor vardera och att 
kommunerna avsätter 250 000 kronor vardera till ett gemensamt system för samfinansiering, totalt 1 
750 000 kronor. En förutsättning är att samtliga kommuner medverkar i försöksverksamheten. 
Medel från respektive kommun ska endast beviljas till projekt som gynnar den egna kommunen. 

I Österåker sker finansiering inom ramen för de projektmedel som finns avsatta i Kommunstyrelsen 
för "Projekt Ljusterö & Ingmarsö" i 2017 års budget. 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen delar Länsstyrelsens bild av att det finns många mindre projekt i skärgården som har 
svårt att hitta en finansiering samtidigt som det är insatser som kan ge stor utväxling. 

Att under en försöksperiod pröva ett nytt och förenklat system skulle vara positivt. Det är viktigt att 
göra en utvärdering innan vi tar ställning till en eventuell fortsättning och hur kopplingen till Leader 
Stockholmsbygd fungerar. 

ar -Olof Friman 

Bilagor 
Länsstyrelsen Stockholm - Samfinansiering av skärgårdsprojekt via gemensam ingång till 
projektmedel. 

K( mmundirektör 
Kristina Eineborg 
Näringslivs- och utvecklingsdirektör 
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Länsstyrelsen 

Datum Beteckning 
303-20807-2017 Stockholm 2017-05-23 

Enheten för näringslivsutveckling 
Rebecca Berlin 

Till kommunstyrelsen 
Österåkers kommun 

Samfinansiering av skärgårdsprojekt via gemensam ingång 
till projektmedel 

Bakgrund 
Genom projektet Ö för Ö fwww.oforo.se) har Länsstyrelsen och samverkande 
aktörer fått kunskap om att det finns stor vilja att driva projekt i Stockholms 
skärgård. Att sedan ansöka om projektmedel för att förverkliga projektidéer 
upplevs dock mycket omständligt med dagens system utan samverkan mellan 
olika finansiärer. 

Offentliga aktörers krav på medfinansiering gör att ansökan och återrapportering 
vanligen behöver ske till flera finansiärer via olika system, se bilaga. 
Ansökningsförfarandet och återrapporteringen blir mycket tidskrävande, 
framförallt för mindre projekt. Samtidigt är initiativtagarna till skärgårdsprojekt 
ofta små aktörer med begränsad tid och små ekonomiska resurser. Dagens 
ansökningsförfarande riskerar att bidra till att bra projektidéer inte genomförs. 

Samverkan för att underlätta för sökanden har diskuterats i Skärgårdssamarbetets 
exekutivkommitté som därefter har tillsatt en arbetsgrupp med representanter för 
Länsstyrelsen, landstinget och kommunerna som ingår i exekutivkommittén för att 
utreda möjligheter att underlätta för projektägare att söka finansiering för 
skärgårdsprojekt. Arbetsgruppens uppdrag har dels varit att förbättra översikten 
över möjliga finansieringsmöjligheter, dels att försöka samordna och förenkla 
ansökningsrutiner för de olika projektmedlen. Länsstyrelsen har varit 
sammankallade för gruppen som har påbörjat ett arbete med en gemensam modell 
för samfinansiering av skärgårdsprojekt. 

Arbetsgruppen bedömer att en gemensam modell för samfinansiering av 
skärgårdsprojekt skulle möta det behov som finns av att förenkla för aktörer att 
förverkliga projektidéer i Stockholms skärgård. 

Modellen ska komplettera andra möjligheter till projektfinansiering som 
exempelvis Leader Stockholmsbygds projektstöd. Utgångspunkten är att 
projektstöd via den gemensamma modellen för samfinansiering ska vara enklare 
och gå snabbare att ansöka om för mindre projekt. 

Postadress 
Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 
104 22 STOCKHOLM 

Besöksadress 
Regeringsgatan 66 

Telefon 
010-223 10 00 
Fax 
010-223 11 10 

E-post/webbplats 
stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 

http://www.oforo.se
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System för samfinansiering 
Ett system för samfinansiering av skärgårdsprojekt förenklar 
ansökningsförfarandet. I stället för att sökanden ska tvingas ansöka och redovisa 
hos flera olika offentliga finansiärer ska det endast krävas en ansökan och 
slutredovisning för att få möjlighet att få projektmedel från flera offentliga 
finansiärer, via en gemensam bidragsmodell. 

Förslaget är att under ett år göra en försöksverksamhet genom samverkan mellan 
Länsstyrelsen, Stockholms läns landsting, Värmdö kommun, Österåkers kommun 
och Haninge kommun, som ingår i Skärgårdssamarbetets exekutivkommitté. Om 
systemet visar sig fungera väl kommer samtliga skärgårdskommuner att bjudas in 
att delta i samarbetet. 

Arbetsgruppens förslag är att Länsstyrelsen och landstinget avsätter 500 000 
kronor vardera och kommunerna avsätter 250 000 kronor vardera till ett 
gemensamt system för samfmansiering av skärgårdsprojekt, totalalt 1 750 000 
kronor. Medel från respektive kommun ska endast beviljas till projekt som gynnar 
den egna kommunen. Eventuella outnyttjade medel kommer antingen att 
överföras till nästkommande års medel eller återföras till berörd aktör. 

Min ansökan fwww.minansokan.se") är Tillväxtverkets system for att ansöka 
bidrag till olika projekt. Länsstyrelsen använder systemet i dag för aktörer som 
söker särskilda medel för regionala tillväxtåtgärder och ger underlag till beslut om 
fördelningen av dessa medel. Förslaget är att utgå från detta 
administrationssystem i försöksverksamheten för samfmansiering av 
skärgårdsprojekt. En dialog ska inledas med Tillväxtverket för att undersöka om 
eventuella anpassningar kan göras i systemet för att säkerställa att systemets 
kravspecifikationer överensstämmer med försöksverksamhetens syfte. I fall 
parterna väljer att ingå försöksverksamheten för samfmansiering av 
skärgårdsprojekt kan Länsstyrelsen ansvara för administrationen runt 
projektansökningar och utbetalningar. 

Beslut om respektive projektbidrag kommer att fattas gemensamt av 
samverkansparterna på lämpligt sätt och säkerställa att beslutsprocessen följer 
både kommunallagen och förvaltningslagen. Detaljerna kring rutiner för 
beredning, beslutsfattandet och prioriteringar för bidragsgivande är ännu inte 
utformade. Förslaget är att arbetsgruppen ges i uppdrag att arbeta fram ett mer 
detaljerat förslag till slutet av 2017 som aktörerna kan ta ställning till inför ett 
slutgiltigt beslut att ingå försöksverksamheten för samfinansiering av 
skärgårdsprojekt. 

http://www.minansokan.se
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Avgränsningar 
I den föreslagna försöksverksamheten avses: 

• Projekt vara insatser som är avgränsade från den ordinarie verksamheten i 
fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. 

• Skärgårdsprojekt vara projekt som syftar till att värna eller utveckla 
skärgården i Stockholmsregionen. 

• Skärgård i Stockholmsregionen definieras som öar utan fast 
landförbindelse med bro i Stockholms skärgård. Projekt som endast 
gynnar fastlandets havsnära lägen omfattas inte. 

Tidplan 
För att gemensamt kunna vidareutveckla detaljer kring försöksverksamheten 
erfordras ett beslut från deltagande kommuner att reservera 250 000 kr till 
försöksverksamheten för budgetåret 2018. Stockholms läns landsting har redan 
tagit ställning till frågan och har bedömt att utrymmet finns i landstingets 
skärgårdsanslag för budgetåret 2018. Länsstyrelsen kan avsätta medel inom ramen 
för det regionala tillväxtanslaget. 

Efter att berörda kommuner har tagit ett beslut att reservera medel för 
samfinansiering av skärgårdsprojekt ska parterna gemensamt under hösten ta fram 
rutiner och förutsättningar kring ansökningsförfarandet, beslutsprocessen, 
uppföljning, slutrapportering med mera. Parterna tar även fram ett förslag till 
samverkansavtal under hösten 2017 för att reglera bland annat de 
förvaltningsrättsliga detaljerna för samverkan. Det gemensamt framtagna förslaget 
kommer därefter att skickas till kommunstyrelserna för beslut i respektive 
kommun i slutet av året. Avsikten är att ett system för samfinansiering av 
skärgårdsprojekt ska vara beslutat i slutet på 2017 och vara färdigt att prövas 
under 2018. 

För att det ska vara möjligt att pröva en modell för samfinansiering av 
skärgårdsprojekt 2018 föreslår Länsstyrelsen följande: 

• Att Österåkers kommun reserverar 250 000 kronor i budgeten för 2018 till 
försöksverksamheten för samfinansiering av skärgårdsprojekt enligt detta 
förslag. 

• Att Österåkers kommun beslutar att fortsatt delta i den tillsatta 
arbetsgruppen och arbeta för en gemensam modell för samfinansiering av 
skärgårdsprojekt under hösten 2017. 
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303-20807-2017 

• Alt Österåkers kommun i slutet av året tar ställning till deltagande i 
försöksverksamheten för samfinansiering av skärgårdsprojekt utifrån ett 
förslag med utarbetade rutiner och förutsättningar kring 
ansökningsförfarandet, beslutsprocessen, uppföljning, slutrapportering 
med mera samt förslag till samverkansavtal. 

Stockholm, den 23 maj 2017 
Med vänliga hälsningar, 

Johnny Kjellström 
Enhetschef, Enheten för näringslivsutveckling 
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Enheten för näringslivsutveckling 
Rebecca Berlin 

Bilaga 

Spring och löpstigar på Utö 
180.000 kr 

Utö ekonomiska förening 
18.000 

Bilden illustrerar hur offentliga aktörers krav på medfinansiering med dagens 
system gör att olika processer (kolumnen till höger) behöver ske till/hos flera 
offentliga finansiärer. 

Postadress Besöksadress 
Länsstyrelsen Stockholm Regeringsgatan 66 
Box 22067 
104 22 STOCKHOLM 

Telefon E-post/webbplats 
010-223 10 00 stockholm@lansstyrelsen.se 
Fax www.lansstyrelsen.se/stockholm 
010-223 11 10 


