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2016-6755 Ny- och ombyggnad av båtslip i Skärså 

Om projektet 

Beviljat totalt stöd:   212 750 kr 

Landsbygdsfonden:   142 543 kr 

Utveckling Hälsingebygden:  70 207 kr 

 

Beviljat inom insatsområde 1. Sysselsättning i Utveckling Hälsingebygdens strategi.  

 

Syftet med projektet är att: 

- Genom en fungerande slip kunna serva turister som besöker Skärså och andra delar av 

regionens kust med båt. Slipen skapar en trygghet för besökande ”båtfolk” som vet att 

de kan få hjälp att åtgärda fel och/eller få båten servad i Skärså.  

Mål med projektet: 

- Byggnation av en båtslip som är tidsenlig, säker i hanteringen och som har kapacitet 

att ta upp de båtar som turisterna åker med längs kusten i vår region. 

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet: 

- Projektering och markberedning samt rälsläggning 

- Tillverkning av ny båtslip 

- Montering av allt så det fungerar 

Programspecifika indikatorer (enligt ansökan) 

- Nya arbetstillfällen (40% tjänst totalt) 

Områdesspecifika indikatorer – Vår strategis indikatorer (enligt ansökan) 

- Nya tjänster med lokala råvaror och produkter 

- Ökat antal gästnätter 
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Resultat indikatorer 

- Nya arbetstillfällen (40%) 

Sökanden har redovisat att projektet har och kommer att generera motsvarande 350 timmars 

sysselsättning fördelat på 100 timmar på kvinnor och 250 timmar på män. Motiveringen till 

ökad sysselsättning på kvinnor är att restaurang, butik och andra verksamheter i Skärså där det 

jobbar mest kvinnor har fått en ökad omsättning på grund av att fler gästbåtar tar sig till 

hamnen. Verksamheterna är arbetsintensiva i sin natur där större omsättning genererar mer 

arbetstimmar.  

När det gäller män så vet sökanden att företag som säljer tjänster att spela upp fritidsbåtar, 

reparera och serva fritidsbåtar så ger en ökad tillströmning av båtar en direkt ökning av 

sysselsättningen i den branschen då även den är arbetsintensiv. Totalt är det en 20% tjänst 

som sökanden redovisar som resultat och i ansökan trodde de på en ökning av antalet timmar 

motsvarande en 40%-tjänst. Sökanden menar att projektet ger full effekt efter ett år vilken kan 

påverka resultatet på denna indikator.  

- Nya tjänster med lokala råvaror och produkter 

Sökanden har skrivit noll på denna i sin ansökan om utbetalning. Dock har de andra 

indikatorer som uppfyllts som de ej tagit med i sin ansökan. 

- Ny fysisk anläggning 

Insatserna i projektet har dels varit renovering för återanvändning av vissa delar men det har 

även genererat en helt ny fysisk anläggning (båtslip) för att kunna dra upp de fritidsbåtar som 

får problem när de seglar efter kusten.  

- Ny teknik 

Sökanden har även infört en ny digital teknik för styrning och manövrering av båtslipen som 

gör arbetet med att ta upp och i båtarna säkrare och smidigare.  

- Nya dagsbesökare 

Sökanden har i samråd med andra aktörer i projektet uppmätt att det är ca 100 st  nya 

dagsbesökare och av dem är bedömningen att ca 90 st är turister. Sökanden tror dock att detta 

kommer att öka när det blir än mer känt att båtslipen finns bland båtfolket.  

- Gästnätter 

Sökanden har i samråd med övriga aktörer i projektet beräknat att projektet genererat ca 20 st 

gästnätter – hittills. De tror även att detta kommer att öka.  
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Ideell tid i projektet 

Sökanden angav i ansökan att de skulle generera en ideell tid motsvarande ett värde på 42 900 

kr. De har för oss redovisat ideell tid, relevant för projektets genomförande, motsvarande ett 

värde på 51 040 kr.  

Kontaktperson: Rolf Lemberg, tel: 070-650 76 00 

Bilder från projektet: 

 

 

 

 


