SLUTRAPPORT
Bilaga till ansökan om slututbetalning
inom Leader
Slutrapporten är ett dokument som ska ge en bra överblick över ert projekt för läsare som inte har annan
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Sammanfattning
Beskriv projektet mycket kort (vad gjorde ni och varför), ange i punktform positiva effekter och därefter övriga
erfarenheter av projektet.

För skärgårdssamhället Landsort bedrivs sedan ett tiotal år ett långsiktigt utvecklingsarbete. En
huvudfråga, som för varje ö utan fast landförbindelse, är hamnarnas kondition och användbarhet.
Landsorts hamnar har femtiotalsstandard och är funktionellt och säkerhetsmässigt illa anpassade till
dagens gods- och passagerartrafik. Som en plattform för ett kommande moderniseringsarbete har
nu, med finansiering från Leader och andra berörda aktörer, genomförts en sk vågklimatstudie.
Arbetet har genomförts av professionella konsulter från WSP och nu finns ett konkret och väldokumenterat underlag för att i nästa steg gå vidare med att får miljöprövning, projektering osv till stånd.

Bakgrund
Redogör kortfattat för bakgrunden till projektet. Utgå från punkt Projektidé i din projektplan.

Landsorts hamnar har en gammal standard och är utformade för ändamål som var styrande för ett
halvt sekel sedan. De klarar inte dagens krav på säkerhet och tillgänglighet. Passagerar- och godshantering har idag en helt annan omfattning och är av ett helt annat slag. Idag är kraven helt andra och
större på tillgänglighet för funktionshindrade och för att klara stora mängder besökare. Att modernisera hamnarna är en grundläggande förutsättning för Landsorts utveckling, att utveckla företag,
skapa fler jobb och att möjliggöra åretruntboende för fler personer.
LSMC har lagt ner ett omfattande arbete för att klargöra de tekniska förutsättningarna för en förnyelse av hamnarna. Som ett första steg mot nya hamnar måste detta underlag verifieras och valideras
av expertis på området. Detta görs i form av en sk vågklimatutredning. Den innebär att klargöra de
korrekta förutsättningarna för hamnombyggnaderna, att säkerställa rätt startpunkter för ett kommande, flerårigt arbete.

Vilka personer/organisationer medverkade i projektet?
Beskriv hur ni (sam-)arbetade, om det blev ändringar i projektgruppen jämfört med projektplanen. Hur ser
förankringen bland berörda aktörer/ i bygden ut?

Arbetet har letts av Landsort Sjö- och MiljöCentrum, en ekonomisk förening för att utveckla jobb och
fastboende på Landsort. Medlemmar i LSMC är fastboende och företagare på Landsort. En projektgrupp har varit knuten till arbetet med representanter från Nynäshamns kommun, Statens Fastighetsverk (markägare), Länsstyrelsen samt Stockholms Läns Landsting. Arbetet genomfördes framför
allt av konsultföretaget WSP, men även av personer boende på Landsort.

Vilka aktiviteter genomförde ni i projektet?
Jämför med din ursprungliga projektplan och kommentera avvikelser från planen. Har något fungerat
bättre/sämre än förväntat? Förklara.

Följande aktiviteter genomfördes:
- Renritning djupkartor (något mer än enl plan)
- Platsundersökning av konsult (genomfört enl plan)
- Analys (det stora arbetet, genomfört enligt plan)
- Underlag för sjömätningsdata (något mindre än enl plan)
Avvikelserna från planerad verksamhet och budget är mycket små och får anses inrymmas väl inom
ramen för vad som är normalt i allt projektarbete.

Projektets mål
Vilka var projektets mål enligt projektplanen och hur har dessa uppfyllts, vad blev resultatet? Har andra
mål/effekter uppnåtts beskriv även dem. Om målet endast är delvis uppfyllt, vad är orsaken?

Projektets mål enligt projektplanen var att utifrån relevant vetenskap och beprövad erfarenhet ta
fram en skriftlig, väl dokumenterad beskrivning av förutsättningarna för förnyelse av Landsorts tre
hamnar.
Målet har uppfyllts helt. Ett detaljerat underlag har framtagits såsom avsetts, arbetet har
presenterats och diskuterats i projektgruppen. Projektgruppen har funnit arbetet vara väl genomfört
och ett underlag såsom avsett för fortsatt arbete med hamnutvecklingen.

Har projektet lett till oväntade effekter?
Redogör för vilka mervärden projektet har tillfört bygden. Har projektet lett till nya samarbeten/ nätverk? Med
vilka, och kring vad?

Projektet har inte lett till några oväntade effekter. Värdet ligger i att det, såsom planerat, givit
förutsättningar för att ta nästa steg i hamnutvecklingsarbetet.

Vad händer efter avslutat projekt?
Hur tas projektets resultat till vara? Om projektet var en förstudie, finns en grupp som går vidare med
projektets resultat?

Projektresultatet förs nu vidare som underlag i de samtal som redan har påbörjats med berörda
aktörer om totalfinansiering, miljöprövning osv.

Projektets kostnader jämfört med verkligt utfall
Redovisa era kostnader och redogör för eventuella skillnader

Kostnader
Löner
Investeringar
Övriga
kostnader

Beskrivning

-

Renritning djupkartor (budget 3 000 kr)
Platsundersökning och analys av konsult (budget
160 000 kr)
Underlag för sjömätningsdata (budget 5 000 kr)

Kostnad, kr

3 500 kr
160 000 kr
4 400 kr

Indirekta
kostnader
Summa
faktiska
kostnader
Resurser
Ideellt
arbete
Övriga
ideella
resurser
Summa
ideellt
arbete och
resurser
Offentliga
resurser

167 900 kr
Beskrivning

Kostnad, kr
-

-

-

Hur och varför skiljer sig budgeterade kostnader från verkligt utfall?

För de planerade aktiviteterna är skillnaderna små och med sammantaget utfall något under budget.

Projektets finansiering och verkligt utfall
Vilka eventuella skillnader finns och vad beror dessa på?

Finansiering Beskrivning
Finansiär 1 Nynäshamns kommun

Intäkt, kr
33 000 kr

Finansiär 2

Statens Fastighetsverk

16 500 kr

Finansiär 3

Länsstyrelsen i Stockholms län

16 500 kr

Finansiär 4

Stockholms läns landsting

33 000 kr

Hur och varför skiljer sig finansieringen från ansökan?

Finansieringen har skett enligt plan.

Spridning av projektets resultat
Redogör för hur du har spridit projektets resultat. Beskriv också hur resultatet kan användas av andra som
berörs av projektet även efter att projektet har avslutats. Vilka andra kan ha intresse av att ta del av
projektresultatet?

Resultaten av detta projekt har inget spridningssyfte. De är en integrerad del i den process som nu
drivs vidare för att modernisera Landsorts hamnar. Däremot kan det finnas ett intresse att via
Leader/Uross till andra skärgårdsaktörer som behöver modernisera sina hamnar, hur Landsorts
exempel kan visa på en möjlig arbetsväg för sådana komplexa projekt.

Slutsats och rekommendationer
Sammanfatta de slutsatser du har dragit av projektet och lämna rekommendationer som andra projekt kan ha
nytta av i upplägg och genomförande. T.ex. vad har varit svårt, oförutsätt, intressant eller nytt? Skulle projektet
ha genomförts utan projektstöd från Leader?

1. Klara ut i förväg hur momsfrågan ska hanteras.
2. Tänk igenom likviditetssituationen, möjligheten att faktiskt kunna betala fakturor,
möjligheten att få ut förskottsmedel som kan täcka upp tillräckligt. Annars kan man tvingas
ta ett tillfälligt – och dyrt – banklån.
3. Se till att ta höjd för eventuella myndighetsbeslut, tillstånd etc som kan bli nödvändiga i
projektet. Att få sådana tar tid – och kostar oftast pengar.

Vilka personer kan svara på frågor om projektet?
Ange namn och kontaktuppgifter till en eller flera personer som kan svara på frågor om projektet.
Kontaktuppgifterna kommer att läggas ut i databasen endast om kontaktpersonen lämnar sitt medgivande till
detta. Medgivandet sker på separat papper och bifogas till slutrapporten, se sista sida.
Uppge namn, telefonnummer och e-postadress:

Kontaktperson: Roland Steen, Landsort, tel 0708 – 22 92 48, e-post roland.steen@landsort.com.

Mätbara resultat
Fyll i tabellen med projektets mätbara resultat, enligt EU:s riktlinjer, som du känner till direkt efter
projektets slut. Skriv en kommentar om resultatet inte blev som förväntat.

Mätbara resultat enligt EU:s riktlinjer
Antal nya företag
Män
Antal bevarade
arbetstillfällen

Kvinnor
Män

Antal nya arbetstillfällen

Antal deltagare i
utbildningar

Kvinnor
Män
Kvinnor

yngre än 25 år
25 år eller äldre
yngre än 25 år
25 år eller äldre
yngre än 25 år
25 år eller äldre
yngre än 25 år
25 år eller äldre
yngre än 25 år
25 år eller äldre
yngre än 25 år

Resultat direkt efter
projektets slut

Kommentar

-

Projektet avser inte
att starta nya
företag, få nya
arbetstillfällen osv,,
utan att bygga en
infrastruktur
(kommer att ta
minst 5 år) för att i
framtiden få
behålla företag och
få nya företag, få
fler arbetstillfällen,
få fler besökare på
ön etc

25 år eller äldre
Antal nya produkter, tjänster, tekniker, nätverk och
mötesplatser

-

Antal personer som har fått tillgång till bredband

-

-

Specifika resultat för Leader Uross
Antal nya produkter/tjänster*

-

Antal nya fritids- eller kulturaktiviteter

-

Areal nya öppna områden som betas/bevaras

-

Antal nya miljölösningar (VA, energi)

-

Antal nya utvecklingsgrupper

Antal nya lokala utvecklingsplaner (för byar, öar o.dyl.)

En viktig grupp
har etablerats i
frågan,
gemensam för
företag/boende
på Landsort
(LSMC) och
kommunen,
markägaren,
länsstyrelsen och
landstinget
-

Antal nya mötesplatser (fysiska/virtuella) eller nya nätverk

-

Antal nya övernattningsalternativ
Antal nya paketerbjudanden

Under
turistsäsongen

Utanför ordinarie
turistsäsong

-

-

Under
turistsäsongen

Utanför ordinarie
turistsäsong

-

-

JA (sätt ett ”x”)

NEJ (sätt ett ”x”)

Antal deltagare i utbildningsinsatser

x

Projektet har initierats av ungdomar
Projekt har initierats av fastboende på öar
utan fast landförbindelse

x

Projekt har initierats av kvinnor

x

Projekt har initierats av invandrare

x

* en ny produkt kan vara en livsmedelsprodukt eller också en teknisk produkt, en tjänst kan vara t.ex. ett nytt
bokningssystem, en lathund för livsmedelshantering el.dyl.

Bilagor
Bifoga eventuellt skriftligt material som du har tagit fram i projektet, som till exempel,
broschyrer eller annat material som du har tagit fram för att marknadsföra ditt projekt,
filmer.

Till denna slutrapport bifogas rapport ”Vågutredning Landsort”, WSP maj 2011

