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Österåker kommuns deltagande i Central Baltic - Modern ports in 
historic waters 

Sammanfattning 
EU-programmet Central Baltic 2014-2020 tar under februari 2017 emot ansökningar för att bland 
annat utveckla gästhamnar. Värmdö kommun har åtagit sig att vara lead partner och Österåkers 
kommun har erbjudits möjlighet att ansluta till projektet. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. Österåkers kommun ställer sig bakom en ansökan ull EU-programmet Central Baltic i syfte 
att utveckla gästhamnar belägna i Österåkers kommun. 

2. Samhällsbyggnads förvaltningen i samverkan med Näringslivs- och utvecklingsenheten uppdras 
att ta fram en projektplan och kalkyl som ska redovisas till Kommunstyrelsens planutskott senast 
den 1 februari. 

Bakgrund 
EU-programmet Central Baltic 2014-2020 har ett prioriterat samarbetsområde, "improved services 
of existing small ports and contribution to tourism development". Värmdö kommun har åtagit sig 
ansvaret för att vara lead partner för ett projekt benämnt Modern ports in historic waters. 
Österåkers kommun har erbjudits att ansluta till projektet. 
Programmet erbjuder 75% finansiering av investeringar i gästhamnar i syfte att öka antalet 
gästplatser, bättre service och därigenom fler besökare. Resterande finansiering delas mellan 
landsting, länsstyrelse, kommun och övriga intressenter. 

Förvaltningens slutsatser 

Samhällsbyggnads förvaltningen bedömer att detta projekt är mycket intressant utifrån perspektivet 
att förbättra infrastrukturen i skärgården. Det krävs dock att entreprenör, byalag eller motsvarande 
är villiga att ta ansvar som lokala projektansvariga. Kommunen kommer att bistå med samordning 
gentemot huvudprojektledaren i Värmdö kommun samt medfinansiering som uppgår till 
uppskattningsvis 300 tkr. Denna finansiering bedöms kunna hanteras inom ramen för den ordinarie 
budgetprocessen i kommunen. 

Första beslutet tas av programmet i februari och då ska projektplaner med kalkyler finnas för de 
aktuella gästhamnarna. De gästhamnar som inledningsvis är aktuella att undersöka är Husarö och 
Ingmarsö. 
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