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Beskrivning och utvärdering av samverkan kring skärgårdsutveckling
i Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå kommuner.
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Förord
Bottenvikens skärgård är världens nordligaste brackvattensskärgård. Här finns fler än 4 000
öar och kuststräckan innehåller unika natur- och kulturmiljöer. Området har stora tillgångar
för rekreation, friluftsliv och besöksnäring men för många är detta en okänd del av våra fem
kommuner, även för de som bor här.
För de fem kommunerna som ingår i Bottenvikens skärgård kommunsamverkan är
skärgården en viktig tillgång för såväl boende, besökare som företagande. Kommunerna
arbetar tillsammans för att skapa förutsättningar så att Bottenvikens kust och skärgård kan
bli en känd, tillgänglig och attraktiv destination som nyttjas i ett långsiktigt hållbart
perspektiv.
I planeringen av en framtida gemensam utveckling av vår kust och skärgård är det viktigt att
blicka tillbaka – vad som har gjorts, vad det har gett, vad det kostat och vilka lärdomar vi
kan ta med oss i fortsatt arbete. Detta är sammanställning och utvärdering av många års
samverkan mellan Sveriges fem nordligaste kustkommuner. Mycket har genomförts men det
finns mer att göra i vår unika kust och skärgård.
Lisa Lundstedt
Samordnare, Bottenvikens skärgård kommunsamverkan

4

Innehåll
Förord ..................................................................................................................................................... 4
1

2

3

Strategier för skärgården ............................................................................................................. 6
1.1

Bakgrund – Bottenvikens skärgård kommunsamverkan ............................................... 6

1.2

2008-2013: Bottenviken skärgård, en del av Swedish Lapland ...................................... 7

1.3

2014-2020: Bottenvikens skärgård, en del av Swedish Lapland .................................... 8

Vad har vi genomfört? ................................................................................................................. 9
2.1

En attraktiv och tillgänglig skärgård ................................................................................. 9

2.2

Ett välkänt och sammanhållet område ............................................................................ 11

2.3

Hållbarhet och värnande av natur- och kulturmiljöer .................................................. 13

2.4

Förbättrade möjligheter för företagande och föreningsliv ........................................... 13

2.5

Effektivt nyttjande av kommunala resurser ................................................................... 14

2.6

Genomförda skärgårdsprojekt med extern medfinansiering....................................... 15

Vad har vi uppnått? ................................................................................................................... 20
3.1
Hur var det tänkt att strategin skulle genomföras och hur ser förutsättningarna för
en utvärdering ut? .......................................................................................................................... 20

4

3.2

Har målen nåtts? ................................................................................................................. 21

3.3

Vad har gått bra? ................................................................................................................ 24

3.4

Våra framgångsfaktorer..................................................................................................... 24

3.5

Varför har vissa delar inte fungerat som tänkt? ............................................................. 25

Vad har det kostat?..................................................................................................................... 26
4.1

Bottenvikens skärgård 2006-2012 ..................................................................................... 26

4.2

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 2013-2019 ................................................ 27

4.3

Summa summarum Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 2006-2019 ............ 29

5

1

Strategier för skärgården

Detta dokument har tagits fram i samband med att en ny strategi för det gemensamma
arbetet i Bottenvikens skärgård kommunsamverkan skulle tas fram. Den nya strategin
efterträder den strategi som gäller för perioden 2014-2020, Bottenvikens skärgård, en del av
Swedish Lapland.
Syfte med detta dokument är att:
•
•
•
•

Beskriva den verksamhet och de insatser som genomförts sedan 2006 inom
kommunernas samarbete om skärgårdsutveckling i Bottenvikens skärgård
Sammanställa och beskriva kostnader och finansiering för den totala verksamheten
Utvärdera resultat och effekt av de insatser som gjorts i relation till de intentioner
som funnits för skärgårdsutvecklingen
Utgöra underlag till framtagande av den nya strategin och kommande samarbete

Primär målgrupp för dokumentet är arbetsgrupp och styrgrupp inom den gemensamma
organisationen Bottenvikens skärgård kommunsamverkan samt beslutsfattare och andra
aktörer som verkar i och längs Bottenvikens kust och skärgård.

1.1

Bakgrund – Bottenvikens skärgård kommunsamverkan

Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå kommuner arbetar tillsammans med att
utveckla den gemensamma skärgården så att boende, besökare samt företag inom
besöksnäringen ska få bättre förutsättningar för friluftsliv, välmående och företagande.
Samarbetet inleddes 2006 på initiativ av Länsstyrelsen i Norrbotten som bjöd in
kustkommunerna i Norrbotten till diskussioner om skärgårdsutveckling. Under arbetets
gång inkluderades Skellefteå kommun och Region Västerbotten. Samarbetet utmynnade dels
ut i en gemensam strategi, Bottenvikens skärgård, en del av Swedish Lapland, En strategi för åren
2008-2013 (se avsnitt 1.2), och efter det genomfördes ett antal projekt i kommunernas regi.
2009-2013 utreddes samverkansformer och strategin reviderades i samarbete mellan
Länsstyrelsen i Norrbotten, de fem kustkommunerna samt Region Västerbotten och Swedish
Lapland Visitors Board. Strategin, Bottenvikens skärgård, en del av Swedish Lapland, omfattade
perioden 2014-2020 (se avsnitt 1.3).
2013 skrev Haparanda, Luleå, Piteå och Skellefteå under ett samverkansavtal för
genomförandet av strategin. Avtalet beskrev utformning av organisation och finansiering.
2017 återinträdde Kalix kommun i samarbetet och ett kompletterande samarbetsavtal skrevs.
Strategin och samarbetsavtalet har varit utgångspunkt för kommunernas samarbete i
skärgården under den senaste perioden.
Det gemensamma arbetet är organiserat som så att en heltidsanställd samordnare och en
arbetsgrupp bestående av en representant från respektive kommun svarar för den operativa
verksamheten. En styrgrupp med en representant från varje kommun, oftast en
förvaltningschef, har det övergripande ansvaret för verksamheten.
Det är kommunerna som tillsammans finansierar verksamheten i Bottenvikens skärgård
kommunsamverkan. Varje kommuns medfinansiering består dels av en fast summa (lika stor
för alla kommuner) dels av en summa som baseras på respektive kommuns invånarantal.
Sedan 2018 är den årliga kommunala insatsen 1 450 kkr/år då den sammanlagda summan
ökade i och med Kalix kommuns återinträde i samarbetet. De fem kommunerna planerar
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aktiviteter och projekt tillsammans och arbetet har även extern medfinansiering till de olika
projekt som genomförts.
Den fem kommunerna har alla olika omfattning och sätt att organisera det lokala
skärgårdsarbetet. Olikheterna består i exempelvis i hur ansvaret för skärgårdsutveckling
fördelats mellan förvaltningar i kommuner, vilka ekonomiska och personella resurser som
finns för drift och underhåll i skärgården samt tillgång till egna båtar eller ej. När olika
insatser och projekt ska planeras behöver samarbetet inom Bottenvikens skärgård
kommunsamverkan ta hänsyn till dessa olikheter så att genomförandet blir smidigt och
projekt kan avslutas i tid.

1.2

2008-2013: Bottenviken skärgård, en del av Swedish Lapland

Strategins vision var att gemensamt öka attraktionskraften för Bottenvikens skärgård med
tonvikt på kvalitet, tillgänglighet, ökat företagande och service. Att med ett ökande antal
boende längs kusten och på några utvalda öar, bättre kommunikationer, fler företag och
kraftigt ökad turism inom området bli ledande inom regionalutveckling och en stor tillgång
för hela regionen. Detta skulle göras med särskild hänsyn till och bevarande av skärgårdens
kultur- och naturvärden, miljö och landskapsbild. Strategin omfattar tre fokusområden:
Verka & utveckla, Färdas & kommunicera samt Bo & bygga som alla innehåller ett antal
uppsatta mål.

Mål – Verka & utveckla
•
•
•
•

2008 har ett EU-projekt som rör den gemensamma organisationen påbörjats
2010 har en permanent gemensam organisation sjösatts
2010 har antalet turister som besöker skärgårdsanläggningar fördubblats från 2007
års nivå
I alla investeringar ska miljövänliga alternativ prioriteras

Mål – Färdas & kommunicera
•
•
•
•
•
•

2010 har skärgården fullständig mobiltäckning och utbyggt bredband
2013 finns sammanhängande is-/skoterleder mellan Skellefteå och Haparanda
2013 kan anläggningarna nås med turbåtstrafik eller beställningstrafik och vara
helårsanläggningar där vinterturismen är en viktig och imagehöjande del
2013 har den gemensamma turtrafiken Bottenviken runt permanentats och
genomförts på kommersiell grund
2013 är ”Bottenvikens inre farled” för fritidsbåtar förverkligad
2013 har öar med fast befolkning kommunikationslösningar efter de behov som finns

Mål – Bo & bygga
•
•
•
•

Den långsiktiga målsättningen med bebyggelse i skärgården ska vara att stärka
skärgårdens roll och status som en tillgång för regionen
2010 har alla kommuner utpekade områden för ny kompletterande permanent- och
fritidsbebyggelse i skärgården
2013 har varje kommun pekat ut områden där det finns möjlighet till byggnation av
nya permanenthus i de byar som har permanentbebyggelse idag (2007)
2013 har varje kommun, i sin översiktsplan, studerat möjligheterna till ytterligare
fritidsbebyggelse i skärgården
7

•
•

•
•

1.3

2013 har arbetet påbörjats med att utveckla standard och kapacitet på de större,
befintliga turismanläggningarna/konferensanläggningarna
2013 har varje kommun, i sin översiktsplan, studerat möjligheterna att bygga
ytterligare ett antal mindre anläggningar med boende av medelstandard
motsvarande fem till tio stugor och fem mikroanläggningar (1-2 uthyrningsstugor)
där även lägre standard kan accepteras
2013 är anläggningarna klassindelade så att utbudet upplevs som en helhet för
skärgården
2013 ska kommunerna, eventuellt tillsammans, ha aktuella översiktsplaner gällande
skärgården

2014-2020: Bottenvikens skärgård, en del av Swedish Lapland

Strategins långsiktiga mål var att skapa en levande och exportmogen skärgårdsdestination
där befolkning, rörligt friluftsliv och besöksnäring samspelar och tar hänsyn till natur- och
kulturvärden. Visionen var ”En långsiktigt hållbar destination med stor attraktionskraft”.
Utvecklingsarbetet omfattade tre fokusområden: Destinationsutveckling, Färdas och
kommunicera samt Bo och bygga. Varje fokusområde innehåller fyra mål där det fjärde, om
att långsiktigt hållbara alternativ ska prioriteras, är detsamma för samtliga mål.

Mål – Destinationsutveckling
2020 upplevs Bottenvikens skärgård som ett välkänt och sammanhållet område.
•

Marknadsföring av den tematiska destinationen Bottenvikens skärgård sker gemensamt av
kommunerna, de lokala kustdestinationerna och Swedish Lapland Visitors Board.

2020 har Bottenvikens skärgård ett brett och lättillgängligt utbud av aktiviteter, boende,
service och transporter.
•
•
•

2020 har utbudet av boende för besökare på öar i Bottenvikens skärgård ökat med minst 10%1
2020 har utbudet av boende för besökare längs kusten i Bottenvikens skärgård ökat med minst
5%1
2020 har utbudet av paket innehållande ex. boende, transport, mat och aktiviteter ökat med
minst 25%1

2020 levererar Bottenvikens skärgård unika upplevelser som kännetecknas av hållbarhet,
hög servicegrad och god kvalitet.
•
•

•

Antalet kvalitets- och hållbarhetscertifierade produkter har fördubblats1.
Områdets skärgårdsentreprenörer har deltagit i seminarier/utbildningar och nätverksträffar
kring kvalitetssäkring och produktutveckling, i samverkan med de lokala kustdestinationerna
och Swedish Lapland Visitors Board
Upplevelser i Bottenvikens skärgård får höga betyg i gäst/kundundersökningar

I alla investeringar ska långsiktigt hållbara alternativ prioriteras.

Mål – Färdas och kommunicera
2020 har Bottenvikens skärgård en infrastruktur som tillgängliggör skärgården för olika
målgrupper.
1

Jämfört med 2014 års nivå
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•
•
•
•
•
•

Farleder är väl utprickade och sjökort reviderade med aktuell och korrekt information.
Vandringsleder är väl markerade, håller god kvalitet och synliggörs
Skoterleder är väl markerade, håller god kvalitet och synliggörs
Gästhamnar är väl utmärkta och håller en god kvalitet
Antalet gästplatser för fritidsbåtar i befintliga hamnar har ökat med 10%1 (motsvarar ca 100
platser)
Antalet besöksmål anpassade för personer med funktionsnedsättning har fördubblats 1

2020 har de öar som är viktiga för besöksnäring, boende och rekreation, fungerande
turbåtstrafik under sommarhalvåret.
2020 har de platser som är viktiga för besöksnäring, boende och rekreation, tillförlitlig
mobiltäckning under såväl högsäsong som lågsäsong.
I alla investeringar ska långsiktigt hållbara alternativ prioriteras.

Mål – Bygga och bo
2020 har alla kommuner i området aktuella översiktsplaner med markanvisningar av
platser lämpliga för bostadsbebyggelse (permanent och fritidsboende) samt turist- eller
andra anläggningar som bidrar till utvecklingen av skärgården
2020 finns detaljplaner för de större bebyggelseområdena och anläggningarna samt
värdefulla kulturmiljöer
•

Översikts- och detaljplanerna är väl förankrade och erkända så att utvecklingen bygger på
hållbarhet, områdenas kvaliteter och skyddsvärden

2020 har servicen i skärgården utvecklats för permanentboende, fritidsboende och
besökare
I alla investeringar ska långsiktigt hållbara alternativ prioriteras

2

Vad har vi genomfört?

Samarbetets inriktning inom Bottenvikens skärgård kommunsamverkan har varierat genom
åren. Inledningsvis var fokus att definiera gemensamma mål och hur samarbetet skulle
organiseras men efter 2010 fick projekten ett tydligare genomförandefokus.
På ett övergripande plan kan genomförda aktiviteter sammanfattas med fem rubriker:
1.
2.
3.
4.
5.

2.1

En attraktiv och tillgänglig skärgård
Ett välkänt och sammanhängande område
Hållbarhet och värnande av natur- och kulturmiljöer
Förbättrade möjligheter för företagande och föreningsliv
Effektivt nyttjande av kommunala resurser.

En attraktiv och tillgänglig skärgård

• Satsningar på skärgårdens grundläggande infrastruktur genom muddring av farleder
och hamnar, grävning av kanal, elektrifiering av hamnanläggningar för fritidsbåtar,
byggnation av pirar och bryggor, upprustning av kajer, byggnation av uthyrningsstugor
(se Figur 3), inrättande av sopstationer.
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• Satsningar på småskalig infrastruktur och hållbarhet i skärgården. Utveckling av
prioriterade besöksmål genom installation av bryggor, grillplatser, bastu (se Figur 1 och
Figur 9), vindskydd, torrtoaletter, tillhandahålla roddbåtar vid uthyrningsstugor m.m.
• Enkelt avhjälpta hinder vid besöksmål har åtgärdats för att underlätta för personer med
nedsatt rörelsefunktion att besöka skärgården. Åtgärder som genomförts är bland annat
ramper, spångning, uppsättande av tillgänglighetsanpassade torrtoaletter och
ombyggnationer av befintliga byggnader (se Figur 5).
• För farleder och skoterleder har kartmaterial tagits fram i syfte att underlätta områdets
tillgänglighet.
• Bottenvikens skärgård har deltagit i eller varit engagerad i olika typer av mässor och
konferenser exempelvis Bottenvikens skärgårdsfest 2011 i Piteå.
• Tillgängliggöra skärgården för människor som inte har svenska som förstaspråk så att
dessa också ska få kännedom om skärgården genom att ta fram informationsbroschyrer
och skyltning på engelska och finska (se Figur 7 och Figur 14).
• Kartering av den mobila täckningen i skärgården gjordes i samarbete med Region
Norrbotten som genomförde ett projekt för att mäta mobiltäckningen i kommunerna.
Detta kompletterades med mätningar i skärgården under sommaren 2017. Resultatet av
mätningarna presenterades i täckningskartor som kan användas som underlag för
framtida åtgärder för att förbättra täckningen.

Figur 1 Exempel på allmänna bastu som byggts i skärgården inom kommunsamverkansarbetet i olika projekt.
Här på Hamnskär i Skellefteå samt Brändöskär i Luleå skärgård

Figur 2. Exempel på uthyrningsstugor som byggts/rustats upp inom kommunsamverkansarbetet i olika projekt.
Här stugor på Getskär/Renskär i Kalix skärgård, Mellerstön och Stor-Rebben i Piteå skärgård
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Figur 3. Exempel på uthyrningsstugor som byggts/rustats upp inom kommunsamverkansarbetet i olika projekt.
Här stugor på Hamnskär samt Brändöskär i Skellefteå respektive Luleå skärgård.

Figur 4. Exempel på tillgänglighetsanpassade besöksmål. Här spångning ner till vattnet i Klubbvikens havsbad,
Luleå skärgård samt spångning och anpassad toalett på Mellerstön, Piteå skärgård.

Figur 5. Exempel på tillgänglighetsanpassade besöksmål. Här spångning och anpassad toalett på Haparanda
Sandskär; grillplats som nås via bred spångning och ramper på Junkön, Luleå skärgård; ramper, spångning och
anpassad bastu på Lillhällan, Skellefteå skärgård.

2.2

Ett välkänt och sammanhållet område

Figur 6. Bottenvikens skärgårds logotyp finns i tre varianter.

• Kommunernas samarbete presenteras på en gemensam hemsida:
www.bottenvikensskargard.se.
• Information om skärgården och dess öar och farleder presenteras i samarbete med
www.bottenviken.se. Innan dessa fanns denna information på Bottenvikens skärgårds
hemsida.
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• Kommunikation med skärgårdsbesökare och andra görs via Bottenvikens skärgårds
facebooksida.
• En gemensam grafisk profil och logga används genomgående i informationsmaterial och
övrig verksamhet (se Figur 6). Exempelvis är eldstäder, bastuaggregat, och
förtöjningsanordningar enhetligt utformade med den gemensamma loggan (se Figur 9).
• Gemensam skärgårdsbroschyr och annat informationsmaterial har tagits fram som
berättar om besöksmål i skärgården på svenska, finska och engelska (se Figur 7)
• Gemensamt utformad skyltning i kust/skärgårdsområdet som berättar om skärgården
och enskilda besöksmål på svenska, finska och engelska.
• Gemensamt pressmaterial och bildbank samt film om skärgården har tagits fram.
• Gemensamma annonser om turbåtar, stugor m.m. i området inför sommarsäsongen har
publicerats i lokaltidningarnas destinationsbilagor (se Figur 7).
• Möten och studiebesök riktat till personal på områdets turistcenter samt till politiker och
tjänstemän har ordnats.

Figur 7. En gemensam broschyr som berättar om skärgården och olika besöksmål har tagits fram på tre språk.
Sommarannons som publicerats i lokaltidningarnas destinationsbilagor inför sommarsäsongen.

Figur 8. Exempel på skyltning i kust och skärgård. Skyltar och skyltställ är utformade efter samma design för att
skapa igenkänning. Exemplen ovan är från Norra hamn i Piteå samt Hamnskär i Skellefteå skärgård.
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Figur 9. Eldstad, bastuaggregat och förtöjningsanordningar med Bottenvikens skärgårds logga. Dessa har tagits
fram med utgångspunkt att skapa igenkänning och kravspecifikationen innehöll krav på tåliga material med
lång hållbarhet.

2.3

Hållbarhet och värnande av natur- och kulturmiljöer

• Genom att utveckla besöksmål och skapa en infrastruktur så ”kanaliseras” besökare till
vissa platser och minskar därmed slitage av natur- och kulturmiljöerna. Detta görs
genom informationsmaterial, anläggande av grillplatser, torrtoaletter, spångning (se
Figur 10), bryggor m.m.
• Eldstäder och bastuaggregat är tillverkade utifrån krav på att klara ett intensivt
nyttjande i skärgårdsförhållande, ha hög verkningsgrad och lång hållbarhet (se Figur 9).
• Informationskvällar för allmänheten om ny lag om toatömning för fritidsbåtar har
anordnats.
• Temadag om muddring har genomförts för kommunala tjänstemän, föreningsliv,
näringsliv och allmänhet. Temadagen innehöll föreläsare från bland annat Mark- och
Miljödomstolen, länsstyrelsen i Norrbotten och Skellefteå kommun.

Figur 10. Exempel på spångning på öarna: Brändöskär, Kluntarna och Mellerstön i Luleå respektive Piteå
skärgårdar. Spängerna gör besöksmålen mer framkomliga och minskar slitage på naturen.

2.4

Förbättrade möjligheter för företagande och föreningsliv

• Utvecklingen av besöksmål, muddring och förbättrade tilläggningsmöjligheter (se Figur
11) ger bättre förutsättningar för företag inom besöksnäringen att bedriva sin
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•
•
•
•
•

verksamhet i skärgården, exempelvis turbåtstrafiken och skärgårdsguider. Även
föreningslivet gynnas av en mer tillgänglig skärgård, exempelvis anordnas
svampexkursioner och skärgårdsguidningar.
Samverkan kring produktutveckling av konsthantverk med skärgårdstema samt
upplevelser i skärgården (se Figur 13 samt avsnitt 2.6).
Kockutbildning för entreprenörer i området och hölls under en helg.
Utbildning av skärgårdsguider (2015) som riktades till gymnasieungdomar åk 2 från
Haparanda, Luleå, Piteå och Skellefteå.
Samordning av utbildning till Fartygsbefäl klass 8 med deltagare från kommunerna,
näringslivet och föreningslivet.
Seminarier om värdskap i skärgården.

Figur 11. Kommunernas insatser i skärgården har gynnat företagandet. Här tre exempel från Skellefteå
skärgård: båttaxi som angör vid Hamnskär, hamncafé i Furuögrund samt boende och konferens i den gamla
lotsstugan på Pite-Rönnskär.

2.5

Effektivt nyttjande av kommunala resurser

• Den kommunala medfinansieringen växlas upp genom att söka projektmedel med
extern medfinansiering.
• Samordnaren för Bottenvikens skärgård utför gemensamma upphandlingar och
investeringar åt samtliga kommuner.
• Samordnaren för Bottenvikens skärgård bevakar kontinuerligt frågor som har koppling
till arbetet, till exempel genom att delta i vattenrådsarbete och anordnade
havsplaneringskonferenser.
• Tjänstemännen i styrgrupp och arbetsgrupp kan utbyta erfarenheter och inspirera
varandra (se Figur 12).
• Personalsamverkan, bland annat genom gemensamma driftsmöten när projekt ska
genomföras.
• Kontinuerlig samverkan, samordning och förankring med myndigheter, besöksnäring
och övrigt näringsliv gällande skärgårdsfrågor.
• Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte via genomförda studieresor för att se hur
man arbetar med skärgårdsutveckling på andra platser (se Figur 12).
• Samarbete har skett med Leader Mare Boreale, Highland & Islands i Skottland,
Skärgårdarnas Riksförbund m.fl.

14

Figur 12. Arbetsgruppen träffas regelbundet för att diskutera och planera den gemensamma verksamheten, här
på Pite-Rönnskär i Skellefteå skärgård. Bottenvikens skärgård var på studieresa till Åland augusti 2019 och fick
veta mer om hur man utvecklar Ålands skärgård.

2.6

Genomförda skärgårdsprojekt med extern medfinansiering

Regionalt projekt för att utreda samverkansformer
Projektperiod: 2009-2010
Projektet finansierades av länsstyrelsen i Norrbotten samt de fem kustkommunerna.
Syfte var att utreda samverkansformer för satsningar i kustområdet. Projektet blev
startskottet för fortsatt samarbete kring utveckling av den gemensamma skärgården.

Fortsatt utredning av samverkansformer
Projektperiod: 2010-2011
Projektet finansierades med EU-medel (beviljat av Tillväxtverket och länsstyrelsen i
Norrbotten), Region Västerbotten samt de fem kustkommunerna.
Projektet resulterade i strategin Bottenvikens skärgård, en del av Swedish Lapland. Som en följd
av detta bildades Bottenvikens skärgård kommunsamverkan och ett samverkansavtal skrevs
under av Haparanda, Luleå, Piteå och Skellefteå kommuner. Därefter fortsatte
skärgårdsutvecklingen under ledning av en gemensam samordnare och en gemensam årlig
budget.

Ung skärgård
Projektperiod: 2011-2013
Projektet finansierades via Leader Mare Boreale samt ideella insatser från projektdeltagarna.
Projektet var ett samarbete mellan gymnasieskolor i de fem kommunerna, de fem
kustkommunerna i övrigt samt företag i skärgården. Syfte var att till att öka medvetenheten
bland ungdomar för kust och skärgård. I förlängningen var förhoppningen att de ökade
kunskaperna om skärgårdens natur och kulturarv skulle få ungdomarna intresserade av att
arbeta i skärgården som skärgårdsguide eller annat. Några av dessa arbetar idag med olika
typer av guidning i skärgården idag.
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Internetbaserad farleds- och skoterledsbeskrivning (Skellefteå till Haparanda)
Projektperiod: 2011-2012
Projektet finansierades med hjälp av Leader Mare Boreale, ideella insatser samt
kustkommunerna.
Projektet resulterade i kartor där farleder och skoterleder i kustområdet är markerade och
beskrivna (se Figur 13).

Boundless Bothnian Bay
Projektperiod: 2011-2014
Projektet var ett samarbete mellan Sverige och Finland och finansierades av Interreg Nord,
Lapin Liito, Norrbottens läns landsting, Region Västerbotten samt kustkommunerna.
Projektet koordinerades av Metsähallitus, Österbottens naturtjänster i Uleåborg och
Skellefteå kommun (som var svensk huvudpart). I projektet deltog även de finska städerna
Karleby och Kalajoki, Uleåborg, Iidalen AV och Kemi Torneå utvecklingscentrum. Från
svensk sida deltog övriga kustkommuner i Bottenviken.
Syftet med projektet var att öka medvetenheten om Bottenvikens potential genom att
gemensamt förbättra service och tillgänglighet samt att utveckla nya tjänster. Exempel på
insatser i projektet var att utveckla båttrafiken och service på öarna, utveckla internetbaserad
informationsspridning, bjuda in media och beslutsfattare för att höja kunskapsnivån om
området. Projektet tog även fram en bok, Bottenvikens attraktioner (se Figur 13).

Utvecklingsåtgärder i Bottenvikens skärgård
Projektperiod: 2011-2014
Projektet finansierades till stor del med EU-medel som tilldelats från Tillväxtverket
(Regionala utvecklingsfonden), Regionförbundet Västerbotten och Länsstyrelsen i
Norrbotten. I övrigt bidrog länsstyrelsen i Norrbottens fältenhet till insatser på Haparanda
Sandskär och Getskär/Renskär samt Naturvårdsverket till Haparanda Sandskär. Statens
fastighetsverk finansierade insatser på Rödkallen. I övrigt bidrog de fem kustkommunerna
till insatser i respektive kommun.
Syfte med projektet var att gemensamt öka skärgårdens attraktionskraft och tillgänglighet så
att kommunmedborgare och besökare har möjlighet att upptäcka och nyttja skärgården med
hänsyn till och bevarande av natur- och kulturvärden, miljö och landskapsbild. Ett stort antal
insatser genomfördes på ett flertal platser i skärgården (se Tabell 1).
Tabell 1. Insatser i projekt Utveckling av Bottenvikens skärgård 2011-2014.
Kommun/Plats
Haparanda
Haparanda Sandskär
Kalix
Getskär/Renskär
Luleå
Brändöskär:

Aktivitet

Kommentar

▪ Muddring
▪ Flytbryggor i hamnen

Delfinansierades av Naturvårdsverket
och länsstyrelsen i Norrbotten

▪ Uthyrningsstuga

Delfinansierades av länsstyrelsen i
Norrbotten

▪ 4 uthyrningsstugor
▪ Renovering av stuga för utställning
och uthyrning av boende
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Småskär
Trollerisundet
Södra hamn, Luleå
Junkön

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Klubbviken

▪
▪
▪
▪
▪

Hindersön

▪
▪
▪
▪

Rödkallens hamn

Kluntarna
Piteå
Bondökanalen
Stor-Rebben
Stenskär
Mellerstön
Skellefteå
Pite-Rönnskär
Skötgrönnan
Hamnskär
Gåsören
Bjuröklubb

▪
▪

Muddring av infart till hamn
Muddring av farled
Vågbrytare och ny turbåtsangörning
Upprustning av VA för vinterbruk
Hamnen kompletterad för fritidsbåtar
Upprustning av utemiljön
Restaurering av befintlig bastu
Uppförande av tillgänglighetsanpassad
bastu
Muddring i hamnen
Upprustning av kaj
Uppförande av sopstation
Spontning av kaj
Energieffektiv belysning längs vägen
till Jopikgården
Belysning i hamnen
Landström till gästhamnsplatser
Bastu har fått belsysning
Nya bryggor till Ostisund och
Norrisund
Sjöboda renoverad i Ostisund
Utredning och planering av
hamnområdet inkl planer på muddring

▪ Planering av muddring, upprustning av
kaj, uppförande av sopstation
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Projektering av kanal
Flytt av småbåtshamn m.m.
Uthyrningsstuga
Miljötillstånd muddring
Turbåtsbrygga
Båtbrygga

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Muddring
Renovering av kaj
Brygga
Renovering av hus för uthyrning
Renovering av hus för uthyrning
Renovering av kaj

Muddring planerades men genomfördes
inte

Inget genomförande p.g.a för höga
kostnader.
Delfinansierades av Fastighetsverket.
Inget genomförande då Luleå kommun
saknade rådighet över marken.
Genomförandet slutfördes efter
projektets avslut.
Planer på muddring avbröts p.g.a för
höga kostnader.

Flyttades till Bovikens havsbad.

Samverkan och produktutveckling i Bottenvikens skärgård
Projektperiod: 2012-2013
Projektet finansierades av Leader Mare Boreale. Den kommunala insatsen utgjordes till
största delen av egen arbetstid. De medverkande företagen satsade egen arbetstid i projektet.
Projektet inkluderade 20 företag i turist- och konsthantverksbranscherna från Leader Mare
Boreales upptagningsområde (Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå, Skellefteås kust och skärgård).
Syftet var att stimulera företag till att samverkan och utveckla nya produkter som berikar
upplevelsen och ökar lönsamheten. Projektet resulterade i ett antal framtagna upplevelser,
livsmedelprodukter samt konsthantverk på tema Bottenvikens skärgård (se Figur 13).
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Figur 13. Exempel på framtagna produkter, här boken Bottenvikens attraktioner som togs fram i projekt
Boundless Bothnian Bay; en broschyr och ett kort som visar produkter som tagits fram i projekt Samverkan och
produktutveckling i Bottenvikens skärgård; utsnitt från internetbaserad farleds- och skoterledsbeskrivning.

Basskyltning i Bottenvikens skärgård
Projektperiod: 2017-2020
Projektet finansieras via medel från Bottenvikens skärgård kommunsamverkan, Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Swedish Lapland samt de fem kommunernas
respektive destinationsföretag, Heart of Lapland, Visit Luleå, Visit Piteå och Visit Skellefteå.

Figur 14. Skyltar som satts upp inom projekt Basskyltning i Bottenvikens skärgård. Dessa finns bland annat på
Brändöskär, Luleå skärgård, Seskarö i Haparanda skärgård samt Bergön i Kalix skärgård.

I projektet har Bottenvikens skärgård kommunsamverkan tagit fram en gemensam, enhetlig
basskyltning bestående av informativa, välkomnande skyltar med information om olika
besöksmål i skärgården. Syftet var bland annat att välkomna besökare till de mest besökta
platserna i skärgården med en informationsskylt som berättar om besöksmålet ifråga på
svenska, engelska och finska.
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Tabell 2. Projekt Basskyltning i Bottenvikens skärgård. Uppförda informationsskyltar.
Kommun
Haparanda
Kalix
Luleå
Piteå

Skellefteå

Skyltar på öar
Seskarö, Hanhinkari, Torne-Furö, Skomakaren
Hepokari, Seskar-Furö, Kataja
Rånön, Bergön (2 st), Halsön, St. Trutskär, Huvön
Junkön, Hindersön (2 st), Brändöskär, Kluntarna,
Småskär, Antnäs-Börstskär, Rödkallen, Klubbviken
Fingemanholmen (3 st), Mellerstön, Hällskär,
Mosesholmen, Renöra, Svinöra, Baggen,
Mörögrundet
Gåsören, Romelsön, Hamnskär, Klåvaskär,
Lillhällan, Bergskär, Pite-Rönnskär, Halsön,
Skötgrönnan

Skyltar på fastlandet

Tjuvholmssundet (2 st), Hagaviken,
Hindersöstallarna, Kängsön, Mörön

Bjuröklubb, Burehällorna, Båtvik,
Kalashällan, Kollostranden, Byske
havsbad, Lövsele-Noret, Kallviken

Sammanlagt 55 informationsskyltar har satts upp på olika öar/besöksmål i hela skärgården
(se Figur 14 och Tabell 2).

Besöksmålsutveckling i Bottenvikens skärgård
Projektperiod: 2018-2020
Projektet har finansierats via medel från Bottenvikens skärgård kommunsamverkan samt av
Region Norrbotten och Region Västerbotten.

Figur 15. Insatser i projekt Besöksmålsutveckling i Bottenvikens skärgård. Brygga och eldstad på Juvikskäret,
Skellefteå skärgård samt flytbrygga på Torne-Furö i Haparanda skärgård.

Ambitionen i projektet var att skapa en ökad tillgänglighet till ett antal utvalda besöksmål i
skärgården för lokalbefolkning och besökare oavsett vilka transportmedel de nyttjar för att
besöka skärgården. Detta har gjorts genom en satsning på ökade servicefunktioner på
sammanlagt åtta besöksmål. Exempelvis har bryggor för gästande fritidsbåtar och mindre
taxi/charterbåtar lagts ut, eldstäder för tillagning av mat/dryck satts upp, spångning som
underlättar framkomligheten och skyddar mark och vegetation har lagts och torrtoaletter,
bastu vindskydd har byggts.
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Tabell 3. Utvecklade besöksmål och de insatser som gjorts i projekt Besöksmålsutveckling i Bottenvikens
skärgård
Kommun
Haparanda
Kalix

Plats
Torne-Furö
Strandängarna

Luleå
Piteå

Antnäs-Börstskär
Jävre Sandholmen
Fingermanholmen
Mosesholmen
Bondökanalen

Skellefteå

Juvikskäret

Båtvik-Selsvik
(färdigställs under
2020)

Aktivitet
▪ Flytbrygga
▪ Flytbrygga och landgång
▪ Förtöjningar
▪ Informationsskyltar
▪ Betongbrygga
▪ Grillplats
▪ Bastu
▪ Flytbryggor och landgång
▪ Grillplats
▪ Informationsskylt
▪ Flytbrygga och landgång
▪ Grillplats
▪ Vindskydd
▪ Iordningsställande av bilparkering
▪ Vindskydd
▪ Grillplats
▪ Tillgänglighetsanpassning för åtkomst av vindskydd
och grillplats

De besöksmål som utvecklats är Torne-Furö i Haparanda skärgård, Strandängarna i Kalix,
Antnäs-Börstskär i Luleå, Mosesholmen, Jävre Sandholmen, Fingermanholmen samt
Bondökanalen i Piteå samt Juvikskäret och Båtvik-Selsvik i Skellefteå skärgård (se Tabell 3
och Figur 15). Gjorda insatser har på vissa platser kompletterat redan befintlig infrastruktur.

3
3.1

Vad har vi uppnått?
Hur var det tänkt att strategin skulle genomföras och hur ser
förutsättningarna för en utvärdering ut?

Den ursprungliga tanken med strategierna var att kommuner, myndigheter, regionala
utvecklingsorgan och destinationsutvecklare skulle arbeta tillsammans utifrån en gemensam
tanke om skärgårdens nyttjande och bevarande. Strategierna skulle utgöra styrdokument för
skärgårdsutveckling där olika parters vision och syn på skärgårdens utveckling jämkats för
att på detta sätt minimera risken för motstridiga mål i ett framtida genomförande av olika
insatser.
I genomförandet var tanken att länsstyrelsen skulle agera utifrån sin roll som
tillståndsmyndighet, sina uppdrag att skydda natur- och kulturmiljöer och följa
miljötillståndet samt i sin dåvarande roll som ansvarig myndighet för samordningen av
regional utveckling i Norrbottens län. Region Västerbotten hade motsvarande regionala
utvecklingsansvar för Västerbottens län och skulle agera utifrån det. Kommunerna och
destinationsbolagen fick i sin tur rollen och ansvaret för det mer konkreta genomförandet av
uppsatta mål. Kommunerna genom att bygga upp en infrastruktur och därmed skapa
förutsättningar för boende, besökare och företag medan Swedish Lapland och
destinationsbolagen skulle ansvara för att marknadsföra skärgården som en destination och
att locka hit besökare.
Uppsatta mål i den första strategin är mer konkret formulerade än i den andra strategin. I
strategin för 2014-2020 är uppsatta mål formulerade på ett mer övergripande plan och
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dessutom i flera delar svåra att uppnå på en så kort tid som 7 år. Några av delmålen har
kvantifierats och avsedda att följas upp efter strategiperiodens slut. Det är dock få av dessa
som är möjliga att på ett enkelt sätt följa upp kvantitativt. Denna utvärdering har därför
fokuserat på att beskriva måluppföljningen på ett övergripande och kvalitativt plan.

3.2

Har målen nåtts?

Bottenvikens skärgård, en del av Swedish Lapland, 2008-2013
Verka & utveckla
Uppsatta mål under fokusområde Verka & utveckla är delvis avklarade, ett EU-projekt
rörande en gemensam organisation genomfördes och en permanent gemensam organisation
sjösattes, dock några år senare än planerat.
Färdas & kommunicera
Målen under fokusområde Färdas & kommunicera har det gjorts insatser för att uppnå. Det
mål som får anses vara mest uppfyllt är det om att ”vinterturismen ska vara en viktig
imagehöjande del för anläggningarna” där just vinterturismen idag kommit att bli den
huvudsakliga inriktningen för flera företag i både kust och inland. Flera, men inte alla,
anläggningar i skärgården går även att nås via turbåtstrafik eller beställningstrafik vilket var
ett mål. Övriga mål om fullständig mobiltäckning, bredband, sammanhängande skoter,
turbåtstrafik Bottenviken runt m.m har inte fått permanent lösning.
Bo & bygga
Målen under Bo & bygga är inte heller uppfyllda i alla kommuner däremot har antalet
uthyrningsstugor ökat och finns numera i varje kommuns skärgård. Även målet om att
bebyggelse i skärgården ska stärka skärgårdens roll och status som en tillgång i skärgården
får anses som relativt uppfyllt.

Bottenvikens skärgård, en del av Swedish Lapland, 2014-2020
Övergripande
Målen för perioden 2014-2020 i nästa strategi, Bottenvikens skärgård, en del av Swedish Lapland,
har inte uppnåtts fullt ut såsom avsetts men mycket har ändå genomförts och samarbetet har
gett många positiva effekter för de inblandade kommunerna.
Ökade resurser. Förutom alla fördelar med samverkan och erfarenhetsutbyte har det givits
större möjligheter att växla upp de egna resurserna och kunna få till projekt som annars hade
varit svårt att få till som enskild kommun. Strategins genomtänkta målsättning har varit en
styrka och konkurrensfördel och samarbetet har gjort kommunerna till en större aktör.
Sammantaget har strategin underlättat kommunikationen med myndigheter och möjligheten
att få projekt godkända och projektmedel tilldelat.
Långsiktig plan. Att samarbeta kring en gemensam strategi, gemensamma mål samt i
gemensamma projekt och att ha ett gemensamt samarbetsavtal har gjort att utvecklingen av
området Bottenvikens skärgård kunnat ske med mer långsiktiga utgångspunkter.
Erfarenhetsutbyte. Samarbetet har gett de inblandade en större inblick i övriga kommuners
förutsättningar och arbete och man har lärt av och inspirerat varandra. De gemensamma
studieresorna har öppnat ögonen för hur man tänker och planerar på andra ställen.
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Mer skärgårdsfokus. Strategin och samarbetet har lyft skärgårdsfrågorna i de kommuner
där man tidigare inte arbetat med skärgården. Det har exempelvis inneburit att man satt av
ytterligare resurser till utveckling av sin kust och skärgård, t.ex genom upprustning av kajer
eller tillgänglighetsanpassa besöksmål.
Attraktiv skärgård. Arbetet har gjort att hela skärgårdsområdet har blivit mer attraktivt att
besöka och den gemensamma infrastrukturen skapar igenkänning för besökare oavsett
vilken del av skärgården man besöker. Genomförda satsningar på den småskaliga
infrastrukturen uppskattas av besökare till öarna och långväga seglare har uppgett att
området upplevs som sammanhängande och genomtänkt. Det har inkommit mycket positiv
respons från besökare, särskilt populärt är hyrstugor, grillplatser, bastu och tillgång till ved.
Även insatser som gör det enklare att ta sig fram på öarna, såsom spångning, är mycket
uppskattat.
Ökat företagande. Bottenvikens skärgård kommunsamverkan har även förbättrat
förutsättningarna för flera turistföretag som verkar i skärgården. Turbåtstrafik, båttaxi,
skärgårdsguidning, uthyrning av boende och hamncaféer är några exempel som hade haft
det svårare att utvecklas utan kommunernas insatser.
Hörs på nationell nivå. På nationellt plan har samarbetet uppmärksammats och
samordnaren har deltagit som expert i miljömålsberedningens utredning om hållbart
nyttjande av hav och marina resurser (2018:44). Detta har gett de nordligaste kommunerna
en möjlighet att öka kunskapen om förhållanden i Bottenviken och om kommunernas
förutsättningar så att detta kan inkluderas i utredningens underlag. På så sätt ökar chansen
att framlagda förslag inte bara har ett sydligt perspektiv som kan riskera bli svårtillämpbara
i landets norra delar.
Måluppföljning per fokusområde: Destinationsutveckling
Byggnation av uthyrningsstugor, allmänna bastu och iordningställda grillplatser med
tillgång till ved har skapat besöksmål i skärgården och underlättar för människor att vistas i
där. Spångningar har visat vägen ut i naturen samtidigt som den underlättat för människor
med nedsatt rörelsefunktion att vistas i skärgården. Detsamma gäller de upprustade och
nybyggda uthyrningsstugorna som gör att även de som inte har de ekonomiska
förutsättningarna att ha egen stuga eller båt kan njuta av skärgårdens natur och
kulturmiljöer.
Målet och visionen att marknadsföra Bottenvikens skärgård som en destination i Swedish
Lapland har inte uppfyllts. Swedish Lapland Visitors Board har inte gått vidare med den
dåvarande tanken om att lansera tre tematiska destinationer inom Swedish Lapland där
skärgård skulle vara en av dessa. Inte heller Luleå kommun och Visit Luleå, nuvarande
Luleå Business Region, har haft ambitionen att marknadsföra Bottenvikens skärgård utan
föredragit att marknadsföra ”Luleå skärgård” som en destination. Samarbetsavtalet och
innebörden i strategin verkar ha varit svår att förankra med övriga förvaltningar i vissa av
kommunerna varför man inte alltid fått gehör för användningen av namnet ”Bottenvikens
skärgård” och dess användning.
Presentation av hela skärgårdsområdet under den gemensamma logotypen (se Figur 6) har
framför allt använts som en symbol för de fem kommunernas gemensamma verksamhet.
Exempelvis har skärgården som helhet presenterats i en gemensam skärgårdsfolder, via
Bottenvikens skärgårds Facebook och hemsidor.
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Måluppföljning per fokusområde: Färdas och kommunicera
Uppsatta mål har delvis uppnåtts så till vida att skärgården har blivit mer tillgänglig även
för de som saknar möjlighet att ta sig ut i skärgården. Muddring, upprustning av kajer och
byggnation av bryggor har gjort att turbåtar och båttaxi, liksom fritidsbåtar, kan komma in
och angöra fler öar. Flera av kommunerna har samarbeten och subventionerar
turbåtstrafiken och båttaxi så att människor ska kunna ta sig ut på öarna till ett överkomligt
pris. Uppsatta delmål om att farleder ska vara väl utprickade och att antalet gästhamnar ska
ha ökat och vara väl utmärkta och ha god kvalitet får också anses som uppfyllda även om
det exakta antalet gästplatser inte har gått att få fram. Antalet tillgänglighetsanpassade
besöksmål har också blivit fler och några av turbåtarna har anpassats så att människor med
nedsatt rörelsefunktion ska kunna åka med.
En genomförd mätning av mobiltäckningen utgör ett bra underlag för framtida
komplettering av mobilnätet i skärgården.
Måluppföljning per fokusområde: Bygga och bo
Uppsatta mål inom detta fokusområde har inte varit prioriterade att uppnå. Orsak till detta
beror delvis på att det varit kultur- och fritidsförvaltningarna som tilldelats huvudansvaret
för att genomföra strategin och därmed har fokus legat på den verksamhet som ligger under
denna förvaltning. Målet att utveckla service för såväl permanentboende, fritidsboende och
besökare har uppfyllt i mycket liten grad. Service i form av turbåtar och båttaxi har dock
blivit bättre och några besöksmål har toaletter och sopstationer.
Då kommunerna även har utmaningar med att tillgodose service på landsbygden har inte
heller möjligheten att bo på öarna kunnat prioriterats.

Hållbarhetsaspekter
Ekologisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet handlar om att se till att vi vårdar våra naturresurser långsiktigt så att
ekosystemens funktioner bibehålls så att de kan fortsätta försörja de kommande
generationerna med det som behövs. Man talar ofta om naturens ekosystemtjänster och delar
in dessa i stödjande, reglerande, försörjande och kulturella ekosystemtjänster.
Bottenvikens skärgård kommunsamverkan utgår från de kulturella ekosystemtjänsterna men
verksamheten får inte gå ut över de tre övriga ekosystemtjänsterna. Genom att Bottenvikens
skärgård kommunsamverkan har skapat en infrastruktur och utvecklat besöksmål
kanaliseras människor till dessa besöksmål och därmed minskar risken för slitage på andra
natur- och kulturmiljöer. Besöksmålen har utrustats med bastu, eldstäder, torrdass, bryggor
som även det lockar människor till besök. Just anläggande av eldstäder och
tillhandahållande av ved gör också att grillande sker där istället för i naturen och på klippor.
Torrdass och, på vissa ställen, anläggning av sopstationer minskar nedskräpning och
sanitära problem i miljön. Även spångning ut i naturen minskar slitage på
markvegetationen. Förbättrade angöringsförhållanden underlättar för turbåtar och båttaxi
och fler kan åka kollektivt istället för med egen båt. När bastuaggregat och eldstäder har
upphandlats har en viktig utgångspunkt varit att dessa ska ha lång hållbarhet och tillverkas i
material som tål skärgårdens fuktiga och något salta förhållanden så att dessa inte behöver
bytas ut lika ofta som annat material.
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Social hållbarhet
Social hållbarhet siktar på att alla människor ska vara inkluderade, oavsett kön, utbildningsoch inkomstnivå, social status, funktionsnedsättning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, bostadsort, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet och
uttryck.
Ett grundläggande syfte med kommunernas arbete i skärgården är att ge fler människor
tillgång till och möjlighet att upptäcka skärgården. Webbsidor, informationsmaterial
tillsammans med båttaxi, turbåtar och hyrstugor informerar och underlättar för fler att ta sig
ut i skärgården och dess upplevelser. Flera platser har tillgänglighetsanpassats så att även
människor med nedsatt rörelsefunktion kan njuta av skärgården. Den framtagna
skärgårdsfoldern samt skyltar som presenterar besöksmål i området har även översatts till
engelska och finska för att även icke-svensktalande ska kunna ta del av informationen.
Ekonomisk hållbarhet
Den ekonomiska hållbarheten definierar och förklarar värdet som resurser har idag och som
de skulle kunna ha i framtiden utan att medföra negativa konsekvenser på miljö och
människa. ”Grön tillväxt” och ”grön ekonomi” nyckelbegrepp. En annan del av den
ekonomiska hållbarheten kan innefatta möjliggörande för människor att bo och verka på
landsbygden så att grundläggande service kan bibehållas.
Bottenvikens skärgård kommunsamverkan arbetar för att skapa bättre förutsättningar för
bland annat små och medelstora företag inom besöksnäringen att kunna utveckla sin
verksamhet. En betydande andel av besöksnäringen i skärgårdskommunerna är inriktade på
naturvistelser och naturupplevelser i kust och skärgård. I och med att flera av de företag som
gynnats av de insatser som gjorts av Bottenvikens skärgård återfinns just på landsbygden,
längs kusten och på öar bidrar det på sikt bidrar till landsbygdsutveckling och att människor
kan bo kvar och försörja sig i kust och skärgård.
Även föreningslivet har dragit nytta av insatserna och exempelvis har olika former av
exkursioner, exempelvis svampexkursioner, kunnat förläggas ute på öarna tack vare en mer
tillgänglig skärgård.

3.3

Vad har gått bra?
•

Överlag har samarbetet genomgående varit en positiv satsning för de inblandade
kommunerna.
• Att Kalix kommun åter är med har stärkt samarbetet och är även uppskattat av
externa aktörer såsom destinationsbolagen och gjort Bottenvikens skärgård till ett
mer sammanhållet område.
• Skärgårdsutvecklingen har fått ett annat fokus och är en pågående diskussion i och
med att kommunsamverkansarbetet är en varaktig process där projekten
kompletterar och avlöser varandra.
• Bottenvikens skärgård kommunsamverkan har varit framgångsrika i sina
ansökningar om projektmedel.

3.4

Våra framgångsfaktorer
•
•

Strategin: Den gemensamma strategin har pekat ut inriktning och mål för arbetet.
Samarbetet: Att kommunerna samarbetar, och har en vilja att samarbeta, har varit
grundläggande för framgången.
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•
•
•
•

3.5

Samordnaren: Att det funnits kompetenta samordnare som hållit samman arbetet
och drivit på genomförande av projekt.
Basfinansieringen: Att det funnits en grundläggande basfinansiering via
kommunernas årliga bidrag.
Eldsjälarna: Under uppstartsfasen var en framgångsfaktor att Luleå kommun var
drivande kraft, idéspruta och en bra motor i arbetet.
Möjlighet till kompetensutveckling: De genomförda studieresorna, utbildningar
och seminarier har gett både inspiration och varit kunskapsuppbyggande.

Varför har vissa delar inte fungerat som tänkt?
•

•

•

•

•

Svårigheter att få saker gjorda i tid
o De som ingår i arbetsgruppen har många andra arbetsuppgifter
o Att Haparanda, Kalix och Skellefteå saknar egen driftspersonal och arbetsbåt
till att genomföra byggnationer, transporter och annat fältarbete
o Det kan vara svårt att hitta företag som kan utföra byggnationer, transporter
och annat fältarbete. Det är brist på företag som verkar i skärgården.
o När projekt genomförs med hjälp av båtklubbar och föreningar är man
beroende av deras möjligheter att avsätta tid för byggnationer, transporter och
annat fältarbete
Frånvaro av satsningar som löper över kommungränserna
o Kommunerna har kommit olika långt i sin skärgårdsutveckling och har fullt
upp med att planera för den egna kommunens skärgård
o Olika vilja i respektive kommun att satsa på Bottenvikens skärgård i sin
helhet för att istället driva utvecklingen inom den egna kommunen
o Olika finansiella och personella förutsättningar i kommunerna
Gemensamma lösningar för driftspersonal och arbetsbåtar har inte realiserats
o Organisatoriska, finansiella och administrativa hinder
o Olika finansiella och personella förutsättningar i kommunerna
o Underbemanning överlag som inte räcker till annat än insatser i den egna
skärgården
Otydlighet om var i skärgården man ska satsa
o Kommunerna har kommit olika långt med att ta fram strategier eller planer
för utveckling av skärgården
o Svårigheter att få gehör för skärgårdsfrågor på ”högre” nivå i några
kommuner
o Avsaknad av en tydlig intern organisation och struktur för skärgårdsarbetet i
några av kommunerna
o Skärgårdsfrågor har saknat politisk hemvist i några av kommunerna
Bottenvikens skärgård har inte marknadsförts som en destination i Swedish Lapland
o Swedish Lapland Visitors Board har fokus på att lansera hela området
”Swedish Lapland” som en destination och har inga planer på tematiska
destinationer inom detta
o Luleå kommun och Visit Luleå har arbetat för att marknadsföra ”Luleå
skärgård” som en destination.
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4

Vad har det kostat?

Insatserna inom Bottenvikens skärgård har finansierats på två olika sätt. Före 2013
genomfördes allt i olika projekt där kommunernas insats antingen var i form av pengar eller
arbetstid. Från och med 2013 har verksamheten planerats och finansierats med
kommunernas medfinansiering till Bottenvikens skärgård kommunsamverkan som helt eller
delvis betalat för projekt och aktiviteter.

4.1

Bottenvikens skärgård 2006-2012

Samarbetet inleddes 2006 och det första gemensamma projektet startade 2009. Två projekt
handlade om att utveckla gemensamma organisationsformer men övriga hade fokus på
utvecklingsprojekt med varierande storlek på budgeten, från 200 kkr till 65,5 miljoner kr.
Medfinansiering av externa aktörer varierade mellan ca 50% upp till 100%.
Den totala kostnaden för samtliga projekt med startår från 2009 till och med 2012 uppgår till
74,8 Mkr. Kommunernas egeninsats var 42% (31,3 Mkr) och resterande, 58% (43,5 Mkr), har
kommit via extern medfinansiering exempelvis EU-medel (se Figur 16 och Figur 20).

Figur 16. Finansiering av samtliga utvecklingsprojekt i Bottenvikens skärgård med startår under perioden 20062012 (avser år för projektstart).

Projekt Utvecklingsåtgärder i Bottenvikens skärgård
Det absolut största projektet, Utvecklingsåtgärder i Bottenvikens skärgård, förtjänar en separat
redovisning av ekonomin. Hela projektet omfattade kostnader om totalt 65,5 Mkr och 54%
(35,5 Mkr) av detta finansierades av andra än kommunerna där svenska staten stod för 6%
och EU-medel för 48%.
De sammanlagda kostnader för investeringar i respektive kommun landade på 64,5 Mkr där
den största enskilda investeringen var projektering och grävande av Bondökanalen i Piteå
kommun. Detta arbete fortsatte efter att detta projekt avslutats. Om man ser till respektive
kommuns behållning av projektet, alltså hur stor del kommunens egna insatser var i relation
till hur mycket som investerades i respektive kommun varierade mellan några procent till
halva beloppet. Haparanda (2,4%) och Kalix (7%) kommuner var de som fick mest investerat
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i förhållande till egen insats (se även Figur 17 och avsnitt 2.6) medan övrigas insats låg på
ungefär halva kostnaden.

Figur 17. Kostnader och finansiering av projekt Utvecklingsåtgärder i Bottenvikens skärgård 2011-2014.

4.2

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 2013-2019

Sedan 2013 genomförs Bottenvikens skärgårds kommunsamverkan med en årlig
grundfinansiering av de fem kommunerna. Sedan 2018 är den sammanlagda årliga
kommunala insatsen 1 450 kkr/år.
Hur stor andel respektive kommun ska bidra med har fastlagts i ett samarbetsavtal
kommunerna emellan och utgår från en fördelningsnyckel som bland annat baseras på
kommunernas befolkningsmängd. Sålunda bidrar Luleå kommun och Skellefteå kommun
med den högsta andelen och Haparanda den lägsta. När projekt och andra aktiviteter sedan
ska genomföras fördelas insatserna utifrån samma fördelningsnyckel så att Luleå och
Skellefteå också får mest resurser till genomförande.
Under åren 2013-2019 uppgår kommunernas totala insats till Bottenvikens skärgård
kommunsamverkan till 9,2 Mkr (se Figur 18). Kalix kommun deltog inte i samarbetet men
ingår i det sedan 2018. Utöver detta har verksamheten finansierats via två projekt där den
externa medfinansieringen är på sammanlagt ca 1,1 Mkr där kommunernas insats kommer
från Bottenvikens skärgård kommunsamverkans budget.
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Figur 18. Kommunernas respektive totala insats till Bottenvikens skärgård kommunsamverkan (Mkr) under
perioden 2013-2019. Kalix kommun deltog först i samarbetet år 2018 vilket förklarar Kalix låga stapel.

De gemensamma medlen ska användas till gemensamma utvecklingsinsatser i skärgården
och utgöra egeninsats i de olika projekten. Den ska även täcka kostnader för den
gemensamma samordnaren, administrativa kostnader för kontor och ekonomihantering och
möten och studieresor för styrgrupp och arbetsgrupp.
En sammanställning av åren 2013-2019 visar att den största andelen (58%) av de
gemensamma pengarna gått till utvecklingsinsatser exempelvis i form av faktiska
investeringar i den småskaliga infrastrukturen och marknadsföring och information om
skärgården. Kostnader för samordnaren uppgår till 38% och resterande 4% är kostnader för
möten, kontorshyra och administrativa kostnader för ekonomihantering (se Figur 19).

Figur 19. Fördelning av kostnader under åren 2013-2019 inom Bottenvikens skärgård kommunsamverkan.

28

4.3

Summa summarum Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 2006-2019

Sedan starten 2006 har verksamheten inom Bottenvikens skärgård omsatt totalt 85,1 Mkr
varav 52% kommer från andra än kommunerna. Den kommunala insatsen är sammanlagt
40,5 Mkr varav 9,2 Mkr har gått till att finansiera Bottenvikens skärgård kommunsamverkan
där en del gått till samordning och administration med den största delen har gått till olika
former av utvecklingsinsatser (se Figur 19 och Figur 20).

Figur 20. Diagram som visar den totala finansieringen till samverkan och utveckling av Bottenvikens skärgård
under åren 2009-2019. Den största andelen (52%) kommer via extern medfinansiering i projekt.
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