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Bottenvikens kust och skärgård är fantastisk!
Vi i Sveriges fem nordligaste kustkommuner ser vårt kust- och skärgårdsområde som en
viktig tillgång. Vi vill arbeta för att Bottenvikens kust och skärgård blir ett attraktivt
besöksmål för rekreation och friluftsliv för såväl boende i kommunerna som besökare. Vi vill
även skapa förutsättningar för en innovativ besöksnäring att verka och växa här. Och,
viktigast av allt, vi vill se till att utvecklingen sker i ett långsiktigt hållbart perspektiv.
För att nå dit behöver vi arbeta tillsammans utifrån gemensamt uppsatta mål. Tillsammans
blir vi en starkare aktör och kan genomföra mer. Det är vår målsättning att vi till år 2030 ska
vi ha tagit många steg närmare en tillgänglig och attraktiv kust och skärgård som kan nyttjas
och avnjutas med hänsyn till dess unika natur- och kulturvärden.
Vi är Bottenvikens skärgård kommunsamverkan och detta är vår gemensamma strategi!
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Detta dokument utgör en del av en gemensamt framtagen strategi för kommunsamverkan
kring utveckling av Bottenvikens kust och skärgård under perioden 2021-2030.
Strategin för Bottenvikens skärgård kommunsamverkan, 2021-2030, omfattar tre delar.
Nedan följer en kort beskrivning för att underlätta läsningen och förståelsen av helheten och
strategins olika delar.

beskriver vision och mål för samt genomförande
av det gemensamma arbetet kring utveckling av Bottenvikens kust och skärgård.
beskriver…
… hur Bottenvikens skärgård kommunsamverkan utgör en del av en helhet i förhållande
till Agenda 2030 samt mål och strategier på kommunal, regional och nationell nivå,
… Bottenvikens kust och skärgård – en unik del av världen,
… styrkor och möjligheter i utvecklingsarbetet samt
… framtida trender som kan påverka kommunernas utveckling av Bottenvikens kust och
skärgård.
innehåller mål, aktiviteter och beskrivningar av
strategins faktiska genomförande. Till detta hör även uppsatta mål i projektplaner för
framtida gemensamma projekt.

–
Havet bidrar med flera olika samhällsviktiga funktioner, så kallade ekosystemtjänster, som
behöver förvaltas och värnas i ett långsiktigt perspektiv för kommande generationer. Det
försörjer oss med livsmedel, råvaror och farleder. Det reglerar klimatgaser, bryter ner ämnen
och innehåller flera stödjande funktioner som utgör basen för hela ekosystemet. Havet ger
oss även natur- och kulturupplevelser för ett rikt friluftsliv, rekreation och välmående,
inspiration och äventyr och kan vara utgångspunkt för lärande och vetenskap. Dessa typer
av ekosystemtjänster utgör de så kallade kulturella ekosystemtjänsterna och kan ge möjlighet
till ett gott liv och möjlighet till företagande och försörjning, inte minst på den landsbygd
som kust och skärgård ofta utgör (se Figur 1) (Naturvårdsverket, 2009).

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan är ett samarbete som sträcker sig över såväl
kommun- som länsgränser. Samarbetet omfattar kommunerna Haparanda, Kalix, Luleå,
Piteå och Skellefteå och inleddes 2006 på initiativ av Länsstyrelsen i Norrbotten.
Grundläggande för arbetet är en gemensam syn på kust och skärgård som en viktig resurs
för kommunernas utveckling och attraktivitet och att man kan åstadkomma mer om man
samarbetar. Samarbetet samlas inom en gemensam logotyp i form av en labyrint (se Figur 2).

De kulturella ekosystemtjänsterna är utgångspunkt för kommunernas gemensamma
utveckling av kust och skärgård. Området har stor potential för rekreation, friluftsliv och
företagande inom besöksnäringen. Genom att samordna kommunala resurser arbetar de fem
kommunerna med att, utifrån en gemensam målbild, utveckla kust och skärgård och skapa
möjligheter till friluftsliv och unika upplevelser. Kommunernas hittills gjorda satsningar på
utvalda besöksmål med skärgårdsstugor, turbåtstrafik med mera har gett fler möjlighet att
besöka någon av öarna i skärgården.

De fem kommunerna har många års erfarenhet av samarbete kring skärgårdsutveckling som
är viktig att föra med sig i framtida arbete. För att ta reda på vad som genomförts och vad
som uppnåtts gjordes en sammanställning och utvärdering av tidigare genomfört arbete i
syfte att ha som utgångspunkt för den nya strategin (Bottenvikens skärgård, 2020).
Utvärderingen visar att samarbetet varit positivt för de inblandade kommunerna, mycket
har genomförts och ambitionen att tillskapa mer resurser till projekt har lyckats bra. Över
hälften av upparbetade resurser har kommit från annat håll än kommunerna exempelvis
olika EU-fonder, Länsstyrelsen och Regionerna. Kommunernas insatser i kust och skärgård
får ta emot många positiva kommentarer även om det ständigt finns en önskan att det görs
ännu mer. Långväga seglare har uppgett att området upplevs som sammanhållet och
genomtänkt.
En kommunsamverkan gör även att det är lättare att bli lyssnad till på exempelvis nationell
nivå. Att föra dialog med landets kommuner är alltid en utmaning för nationella
organisationer och samverkande kommuner är ofta attraktiva att tillfråga. Därmed ökar
chansen att föra fram förutsättningar och åsikter utifrån ett nordligt perspektiv.

Strategin omfattar tio år och omfattar perioden 2021-2030. Strategin innehåller en
övergripande vision som bryts ner till tre fokusområden.

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan har flera syften. Genom samverkan och
gemensamma utgångspunkter och mål strävar kommunerna efter att:
•

•

utveckla en sammanhållen kust och skärgård som ger möjlighet till välmående, ett
rikt friluftsliv och unika upplevelser för såväl boende i kommunerna som besökare
från andra delar av landet och övriga världen,
kunna samordna och växla upp gemensamma kommunala resurser och på så sätt
rationalisera utvecklingen av Bottenvikens kust och skärgård,

•
•
•
•

möjliggöra en hållbar utveckling som, utifrån områdets unika natur- och
kulturvärden och klimatförhållanden, kan nyttjas och avnjutas året om,
skapa förutsättningar för en positiv utveckling för de entreprenörer inom
besöksnäringen som har kust och skärgård som bas för sin verksamhet,
bidra till att de mål som satts upp i kommunala och regionala utvecklingsstrategier
kan nås samt
främja en utveckling som präglas av ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och
bidra till att uppfylla mål som satts upp inom Agenda 2030.

Arbetet utgår från en gemensam vision om att långsiktigt skapa:

Utifrån visionen ska arbetet inom Bottenvikens skärgård kommunsamverkan delas in i de tre
fokusområdena Hållbar, Tillgänglig och Attraktiv (se Figur 3).

•

•
•

•
•
•

Ekologiskt hållbar: Utvecklingen av Bottenvikens kust och skärgård utgår från en
god förvaltning av dess ekosystemtjänster, ett värnande av natur- och kulturmiljöer
och är anpassat efter landhöjningens och klimatförändringarnas konsekvenser.
Socialt hållbar: Bottenvikens kust och skärgård är tillgänglig för alla oavsett ålder,
etnicitet, kön och ekonomiska eller fysiska förutsättningar.
Ekonomiskt hållbar: Utvecklingen av Bottenvikens kust och skärgård fungerar som
möjliggörare för entreprenörskap med destinationen som produkt. Betydelsen av
kustområdets ekosystemtjänster värderas och implementeras i ekonomiska
ställningstaganden.

Bottenvikens kust och skärgård har en infrastruktur som tillgängliggör området.
Information om Bottenvikens kust och skärgård är lätt att hitta och ta till sig.
Platser som är viktiga för besöksnäring, boende och rekreation har tillförlitlig digital
uppkoppling.

•
•

•

Bottenvikens kust och skärgård är ett välkänt och sammanhållet område som lockar
till besök.
Kommunernas insatser i Bottenvikens kust och skärgård utformas med invånare,
besökare och entreprenörer i fokus och genomförs i samverkan med andra aktörer i
området.
Utvecklingen av Bottenvikens kust och skärgård bygger på inspiration och kunskap
från omvärlden samtidigt som vi gärna delger vår kunskap till andra.

I likhet med övriga kommunala verksamheter är Bottenvikens skärgård kommunsamverkan
en del av en större helhet.

Kommunernas gemensamma insatser och projekt syftar till att utgöra delmoment i arbetet
med att uppfylla uppsatta mål i de kommunala och regionala strategierna som i sin tur är
den del av förverkligandet av nationella mål som i sin tur syftar till att de 17 globala målen
ska nås (se Figur 4). På ett övergripande plan är ambitionen att Bottenvikens skärgård
kommunsamverkan ska bidra till uppfyllandet av kommunala, regionala och nationella
planer samt strategier och dess uppsatta mål. Dessa blir då uppsatta effektmål för arbetet:
•
•
•
•
•
•

Lokal och regional utveckling i såväl tätort som landsbygd,
attraktiva kommuner och regioner,
god folkhälsa genom goda och jämlika möjligheter till friluftsliv och rekreation,
konkurrenskraftigt och innovativt entreprenörskap och företagande inom
besöksnäringen samt
hav i balans samt levande kust och skärgård så att
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet kan uppnås.

–
Utgångspunkt för arbetet är en väl fungerande kommunsamverkan där kommunerna
gemensamt tar ansvar för att metodiskt, medvetet och varsamt utveckla Bottenvikens kust
och skärgård.
Strategin förverkligas genom att kommunerna:
1) Samverkar samt samordnar gemensamma kommunala resurser,
2) Tillskapar mer resurser genom att söka projektmedel/medfinansiering,
3) Utvecklar en infrastruktur för rekreation, friluftsliv och näringsliv,
4) Informerar om Bottenvikens kust och skärgård och kommunernas insatser,
5) Synliggör kustens och skärgårdens värden för samhällsutveckling,
6) Är uppdaterade i frågor som rör kust och skärgård,
7) Söker samverkan genom arenor, nätverk och dialog samt
8) Följer upp genomförandet och dess effekter

Vision och fokusområden behöver konkretiseras om de ska kunna uppfyllas. Intentionerna i
strategin ska uppfyllas genom aktiviteter och projekt som planeras och genomförs av
kommunerna tillsammans. I årliga verksamhetsplaner bryts strategins fokusområden ner till
konkreta mål om vad som ska genomföras och uppnås.

Verksamhetsplanerna blir därmed strategins handlingsplaner där varje mål och aktivitet ska
ha bäring på ett eller flera av strategins fokusområden. Efter halva strategiperioden ska en
större utvärdering av måluppfyllelse göras och en översyn om strategin är i behov av
revision (se Figur 5).

De aktiviteter som Bottenvikens skärgård kommunsamverkan kan komma att genomföra är
av olika karaktär och inte sällan syftar de till att uppfylla fler än ett mål. Exempelvis ökar
spångning på öarna tillgängligheten samtidigt som markslitage minskar och besökare styrs
till vissa vandringsstråk. Anläggning av grillplatser, bastu, informationsskyltar ökar platsens
attraktivitet och kombinerat med en brygga blir platsen mer tillgänglig för både fritidsbåtar
och turbåtar. Exempel på olika typer av aktiviteter och hur de träffar fokusområdena visas i
Tabell 1.

Vid planering av olika insatser är det viktigt att ha förankrat dessa med och inhämtat
kunskap från de regionala myndigheter där länsstyrelserna är viktiga aktörer.

För att veta om det är rätt saker som görs är det viktigt att ha en uppföljning av vad som
gjorts och vilken effekt det har fått. Uppföljningen är grundläggande för såväl de enskilda
aktiviteterna och projekten som för helheten och dess effekter. Uppföljningen ska utföras
genom flera moment, dels genom konkret kvantifiering av de olika beståndsdelarna i den

infrastruktur som byggs upp, exempelvis antal grillplatser, antal anläggningar med
förnyelsebar energiförsörjning eller längd tillgänglighetsanpassad spångning, dels genom
uppföljning av de årliga verksamhetsplanerna där man utvärderar om beslutade aktiviteter
blivit genomförda. Effekten av insatserna ska också följas under hela strategiperioden. Under
det första året är målet att en plan för uppföljning tas fram i samverkan med relevanta
aktörer i området.

Verksamheten i Bottenvikens skärgård kommunsamverkan utgår sedan 2014 från ett
samverkansavtal som beskriver former för organisation och kommunernas finansiering
(Bottenvikens skärgård, 2013) (Bottenvikens skärgård, 2017).
Bottenvikens skärgård kommunsamverkans gemensamma organisation består av styrgrupp,
arbetsgrupp och en samordnare. Styrgrupp och arbetsgrupp består av en representant från
varje kommun. Arbetet genomförs av arbetsgruppen under ledning av samordnaren.
Övergripande beslut om verksamhetens inriktning och samordnarens anställning fattas av
styrgruppen. Den kommun där samordnaren har sin anställning är huvudman för
samarbetet och står som ägare av avtal och genomför de upphandlingar som krävs för
beslutade gemensamma insatser.
Respektive kommun ansvarar för att upprätta en väl fungerande organisation som
tillsammans med samordnaren är ansvariga för att de gemensamt beslutade åtgärderna
genomförs. Styrgruppen ansvarar för rapportering av verksamheten inom Bottenvikens
skärgård kommunsamverkan till den politiska ledningen i respektive kommun.
Alla kommuner bidrar till den gemensamma finansieringen. Hur stor del som respektive
kommun går in med bygger på invånarantalet. En bärande tanke med samarbetet är ett
effektivt nyttjande av kommunernas resurser. Dels i form av sparad arbetstid då
upphandlingar, inköp och projektansökningar görs av samordnaren istället för av alla fem
kommuner, men även genom att kommunernas resurser växlas upp genom att söka externa
projektmedel från olika typer av fonder.

Processen med att ta fram en ny strategi, Bottenvikens skärgård 2021-2030 – kommunsamverkan
för dig som bor, besöker eller verkar i kust och skärgård, genomfördes inom ett projekt under
hösten 2019 till december 2020. Projektets mål var att få en strategi som beskriver
gemensamma utgångspunkter för de fem kustkommunernas samarbete kring
skärgårdsutveckling under de kommande tio åren. Målet var även att den nya strategin är i
linje med och bidrar till uppfyllandet av respektive kommuns uppsatta mål samt de
regionala utvecklingsstrategierna i Norrbotten och Västerbotten.
Viktigt var också att strategin baseras på input från och förankring med berörda aktörer i
Bottenvikens kust och skärgård. Arbetet har därför skett i dialog med myndigheter,
organisationer, företag och föreningar i området.
Under det första halvåret 2021 togs beslut om förslag till strategi i samtliga fem kommuner.
Strategin är beslutad av Kommunstyrelsen i Haparanda kommun (25 januari), Fritids- och
kulturnämnden i Kalix kommun (18 februari), Kultur- och fritidsnämnden i Luleå kommun
(17 februari), Kommunfullmäktige i Piteå kommun (24 maj) samt Kommunfullmäktige i
Skellefteå kommun (20 april).

Lisa Lundstedt, samordnare Bottenvikens skärgård
Allan Fjellvind, fritidschef, Fritid och kultur, Haparanda kommun (t.o.m juni 2020)
Tomas Björnfot, näringslivstrateg, Näringslivsenheten, Haparanda kommun (fr.o.m juni 2020)
Erkki Haarala, nämndsekreterare, Fritid och kultur, Kalix kommun
Helena Holm, samordnare, Kulturarv, skärgård och turism, Luleå kommun
Jenny Axelsson, avdelningschef, Fritid, Piteå kommun
Ulrika Rönnlund, friluftssamordnare, Kultur och fritid, Skellefteå kommun
Göran Wigren, förvaltningschef, Samhällsbyggnad, Haparanda kommun
Karl-Göran Lindbäck, förvaltningschef, Fritid och kultur, Kalix kommun
Ove Forsberg, avdelningschef, Kulturarv, skärgård och turism, Luleå kommun
Mona Lundström, förvaltningschef, Kultur, Park och Fritid, Piteå kommun (t.o.m maj 2020)
Annika Nordstrand, förvaltningschef, Kultur, Park och Fritid, Piteå kommun (fr.o.m maj 2020)
Ingrid Thylin, förvaltningschef, Kultur och fritid, Skellefteå kommun (t.o.m maj 2020)
Hans Pettersson, avdelningschef, Kultur och fritid, Skellefteå kommun (fr.o.m maj 2020)
Region Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i
Västerbottens län, Swedish Lapland Visit Board, Heart of Lapland, Luleå Business Region,
Visit Piteå, Visit Skellefteå samt olika turistföretag och föreningar i området har bidragit med
kunskap och inblick om behov och förutsättningar för skärgårdsutveckling. Strategin har
även lyfts internt i kommunerna med berörda nämnder och förvaltningar i de olika
kommunerna.
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