Bottenvikens skärgård, utvecklingsstrategi 2008‐2013
Kommunerna Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå har tillsammans med
länsstyrelsen i Norrbotten tagit ett initiativ till samarbete och samverkan i skärgårds‐
och kustområdet. Den utvecklingsstrategi som tagits fram ska vara vägledande för
utvecklingsarbetet mot en levande skärgård och kustbygd.
Skärgård definieras i detta program, som öar utan fast landförbindelse, delar av det
kustnära fastlandet och ”stödjepunkter” utmed kusten som t ex mindre samhällen.
En direkt konsekvens av utvecklingsstrategin är viljan hos de fem kommunerna att
bilda en gemensam organisation för drift av skärgårdansläggningar och utveckling
av området. Under 2009 utreds möjligheterna att bilda en sådan organisation.
Utvecklingsstrategin för skärgårds‐ och kustområdet följer de regionala
utvecklingsprogrammen (RUP) och de regionala tillväxtprogramen (RTP) i
Norrbottens och Västerbottens län.
De båda länen präglas av en god miljö med höga natur‐ och kulturvärden, frisk luft
och rent vatten. Här finns en stor variation av naturtyper från storslagna
fjällområden till en fantastisk skärgård. Våra attraktiva livsmiljöer ska
vidareutvecklas både så att människor kan och vill bo här samtidigt som de utgör ett
attraktivt besöksmål.
Strävan efter en hållbar utveckling utgör grunden för hur Norrbotten och
Västerbotten ska verka och agera. För att nå framgång måste hållbarhetspers‐
pektivet beaktas i alla sammanhang. Särskilt viktigt är att länens unga ska se de
möjligheter till sysselsättning och utveckling som erbjuds.
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Värdegrund för allt utvecklingsarbete
Allt utvecklingsarbete vilar på allas lika värde, oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet,
social eller kulturell bakgrund, sexuell läggning eller funktionshinder. Arbetet med
jämställdhet, integration och mångfald är fortsatt prioriterat och ska genomgående
beaktas i beslut, genomförande och uppföljning.

Vision
Visionen är att gemensamt öka attraktionskraften för Bottenvikens skärgård med
tonvikt på kvalité, 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 regional utveckling
och en viktig tillgång för regionen. Detta ska göras med särskild hänsyn till och
bevarande av områdets kultur‐ och naturvärden, miljö och landskapsbild.

