Kosters framtid – nu börjar arbetet!
Bakgrund
På initiativ av Kosternämnden har en s k lokalekonomisk analys (LEA) för Kosteröarna genomförts
under hösten och vintern. Arbetet har kartlagt öarnas ekonomiska förutsättningar men också satt
fingret på ett antal kritiska faktorer som är avgörande för Kosters framtid. Arbetet, som finansierats
av Kosterstiftelsen och Länsstyrelsen, har redovisats i ett antal fora bl a Kosternämnd och Ö-råd.
Nedan följer en kort sammanfattning av projektet.

Slutsatser
Slutsatserna i LEA-projektet baseras på data från SCB, Strömstad kommun, Länsstyrelsen samt
verksamhetsföreträdare på Koster. Dessutom har referensgruppsmöten genomförts liksom intervjuer
med ett 30-tal personer på, eller med anknytning till, Koster.
Befolkning
- 31 december 2016 var 316 personer mantalsskrivna på Koster.
- Befolkningen har minskat med 60 personer de senaste sex åren. Minskningen gäller alla
åldersgrupper förutom 65år och uppåt.
- Andelen folkpensionärer är 42% (2016) och ökar stadigt. Medelåldern är 55 år och
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försörjningskvoten 110 (jfr kommunen 76)
- Antalet barn i skola (upp till klass 3) och fritidsverksamhet har minskat från 18 till 8 under de
senaste 10 åren.
- Personer i yrkesverksam ålder måste ges möjlighet att flytta till Koster.
Sysselsättning
- Antalet jobb på Koster har uppskattats till ca 150 varav minst 40% utförs av personer ej
boende på öarna. Andelen icke-kosterbor ökar stadigt.
- Det finns (och kommer att finnas) gott om jobb på Koster men allt färre lokala utförare
Boende
- Höga fastighetspriser har medfört att en stor andel av hus till salu har sålts till deltids-och
fritidsboende med god ekonomi.
- Inga hyreslägenheter har byggts sedan 90-talet.
- Presumtiva Kosterbor har svårt att hitta boende. Utöver boendeproblematiken anges dåliga
kommunikationer kvällstid som orsak till att pendlare har svårt att bo på Koster.
- Bostäder för fastboende måste byggas
Turism
- Antalet besökare till Koster ökar stadigt. Koster Marin redovisar en 15%-ig ökning de
senaste tio åren (ca 150.000 t o r resor 2016). Den största kategorin resande utgörs av
dagsturister.
- Av antalet gästnätter i båt utgörs 35-40.000 av nätter i gästhamn och ca 40.000 Uppskattad
siffra) i naturhamn.
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Försörjningskvot = antal personer 0-19 år + 65år och uppåt / antalet personer 20-64 år

-

Besökarna lägger en jämförelsevis liten kostnad på sin Kostervistelse. Här finns en potential
för bl a aktivitetsturism.
Kosters utbud kan samordnas och presenteras bättre bl a i syfte att förlänga den korta
säsongen.
Turistsäsongen är koncentrerad till ett fåtal sommarveckor även om för- och eftersäsong
ökat under senare år.
Besöksnäringen har en stor potential men främst avseende aktiviteter och förlängd säsong.
Målet med en sådan satsning bör vara långsiktigt hållbar turism. Antalet besökare sommartid
behöver inte öka.

Sammantaget
- Om ingenting görs och utvecklingen fortsätter som hittills kommer Koster att successivt
förvandlas till sommar- och pensionärsboende med minimal service utanför säsong.

Förslag
Projektet har landat i fem genomförandeförslag som gemensamt syftar till att bryta den negativa
befolkningsutvecklingen och utnyttja öarnas potential som både boende och besöksmiljö.
1. Bostäder
- Minst 50 bostäder för fastboende ska vara påbörjade senast 2022
2. Service året runt
- Bättre båtförbindelser utanför högsäsong, speciellt kvällstid
- Skolan måste vara kvar och utvecklas trots ett sviktande elevunderlag i dagsläget
- Nya skolformer undersöks (boende under terminstid finns)
- Förbättrad äldreomsorg (bl a mot bakgrund av en åldrande befolkning)
3. Långsiktigt hållbar turism
- Utveckla aktivitetsturismen
- Samordna Kosters utbud och aktörer
4. Koster som unik livsmiljö
- Dokumentera och sprid bilden av Kosters livs- och boendemiljö; stillhet, tystnad, skönhet,
trygghet men också god service
- Gör livsmiljön känd och skapa kanaler för att attrahera presumtiva Kosterbor
- Samordna Kosters utbud och aktörer
5. Samordning och utveckling
- Skapa en fast, lokal organisation som samordnar och stödjer ovanstående projekt,
kosterbor, entreprenörer och besökare.
- Samordna, stötta och säkerställa finansiering till projekten

Vill du vara med och arbeta för Kosters framtid?
Alla goda krafter behövs nu i genomförandet!
Hör av dig till Börje Nilsson 0706-20 60 66 borje.nilsson@vestrautveckling.se eller
Erik Johansson 0730-32 35 23 erik@ekkoop.se

