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Utvärdering av avtal om medverkan i "Stockholm Archipelago" 

Sammanfattning 
En utvärdering av gjorts av turismsamarbetet Stockholm Archipelago. Samarbetet fokuserar på 
internationell marknadsföring av Stockholms skärgård. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Godkänna utvärdering av avtal om medverkan i Stockholm Archipelago i enlighet med 
förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-09-30. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 2014 att Österåker skulle teckna avtal om medverkan i 
Stockholm Archipelago verksamhetsåren 2015, 2016 och 2017. En utvärdering skulle genomföras 
före utgången av år två. 

Utvärderingen beskriver bakgrunden till samarbetet, prioriteringar, de olika aktiviteter som 
genomförts och samarbetets betydelse för den lokala besöksnäringen samt Visit Roslagen. 

Under 2017 kommer kommunen att behöva ta ställning till en fortsättning i samarbetet Stockholm 
Archipelago. Då varken förslag till budget eller inriktning för nästkommande avtalsperiod finns är 
det för tidigt att ta ställning till ett fortsatt deltagande. 

Förvaltningens slutsatser 
Samarbetet har inneburit en ökad exponering på den internationella marknaden (framförallt 
journalister, bloggare och turoperatörer) av kommunen och för flera av våra större destinationer. 
Genom Stockholm Archipelago kan vi på ett kostnadseffektivt sätt nå ut till en internationell 
målgrupp vilket annars skulle ha varit mycket resurskrävande. På sikt kan samarbetet leda dll fler 
turister, säsongsförlängning och därmed ökad lönsamhet för besöksnäringen i kommunen. 
Dessutom ges kommunens företagare inom besöksnäringen en möjlighet till kompetensutveckling 
för ökad exportmognad vilket kan sporra de mindre aktörerna. 

I prakdken har samarbetet varit operativt i cirka 18 månader. Det är en relativt kort tidshorisont för 
att kunna dra slutsatser om samarbetets långsiktiga effekter. 

Tidigare beredning 
Kommunstyrelsen 2014-08-11, § 7:19. 
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Bilagor 
1. Utvärdering av samarbetet Stockholm Archipelago. 
2. Aktivitetskalender Stockholm Archipelago 
3. Exempel på pressklipp 
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