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Bottenvikens skärgård – fortsatt kommunsamverkan
Bilagor:
Förslag till gemensam organisation

Ärendebeskrivning
Bottenvikens skärgård är samlingsnamnet för samordning av kommunala
resurser i kust – och skärgårdsområdet inom kommunerna Skellefteå, Piteå,
Luleå, Kalix och Haparanda. Tillsammans med länsstyrelsen i Norrbotten har
en gemensam strategi tagits fram som alla kommuner har beslutat sig för att
stödja. Målsättningen med Bottenvikens skärgård är att skapa en attraktiv
destination till nytta för näringsliv/besöksnäring, lokalbefolkning och andra
intressegrupper.
Under åren 2010 ‐2013 driver kommunerna två gemensamma Mål 2‐projekt,
ett infrastrukturprojekt (2011‐2013) och ett för att driva utvecklingsfrågor
(2010‐2011) som gynnar området. Båda projekten syftar till att underlätta för
näringslivets utveckling. EU‐projekten visar på stora samverkansmöjligheter
mellan kommunerna varför det finns ett förslag till fortsatt samarbete inom
Bottenvikens skärgård (Bilaga).
Det finns en vilja att fortsätta samarbetet i nuvarande form med en kommunal
finansiering som fördelas utifrån en lika stor grundfinansiering och därutöver
kommunernas befolkningsmängd. Kostnaden för att driva Bottenvikens
skärgård är 1 500 000 kr per år. Om någon kommun avstår från att delta i
projektet skall budgeten reduceras med motsvarande belopp.
Verksamheten ska bedrivas i projektform under 3 år med en årlig utvärdering.
Projektet ska administreras och redovisas som en resultatenhet inom Luleå
kommuns fritidsförvaltning.
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Förslag till beslut
Med hänvisning till ovanstående föreslås följande beslut:
‐
att fortsätta samarbetet för Bottenvikens skärgård i projektform under 3
år med fritidsnämnden som projektägare
‐

att Luleå kommun medfinansierar verksamheten med 410 000 kronor
per år

‐

att projektbudgeten justeras om medfinansieringen från övriga
kommuner avviker från utredningens förslag samt

‐

att kommunchefen utser kommunens representant i styrgruppen

Plan‐ och tillväxtutskottets förslag
Plan‐ och tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
‐

att fortsätta samarbetet för Bottenvikens skärgård i projektform under 3
år med fritidsnämnden som projektägare

‐

att Luleå kommun medfinansierar verksamheten med 410 000 kronor
per år. År 2012 ska finansieringen tas från KS oförutsedda och åren 2013
och 2014 från EU‐potten

‐

att projektbudgeten justeras om medfinansieringen från övriga
kommuner avviker från utredningens förslag samt

‐
att kommunchefen utser kommunens representant i styrgruppen
_____
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Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
‐

fortsätta samarbetet för Bottenvikens skärgård i projektform under 3 år
med fritidsnämnden som projektägare

‐

Luleå kommun medfinansierar verksamheten med 410 000 kronor per
år. År 2012 ska finansieringen tas från kommunfullmäktiges oförutsedda
utgifter och åren 2013 och 2014 från EU‐potten

‐

projektbudgeten justeras om medfinansieringen från övriga kommuner
avviker från utredningens förslag samt

‐
kommunchefen utser kommunens representant i styrgruppen
_____

Yrkande
Erland Nilsson (LBPO) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‐

fortsätta samarbetet för Bottenvikens skärgård i projektform under 3
år med fritidsnämnden som projektägare

‐

Luleå kommun medfinansierar verksamheten med 410 000 kronor per
år. År 2012 ska finansieringen tas från kommunfullmäktiges
oförutsedda utgifter och åren 2013 och 2014 från EU‐potten

‐

projektbudgeten justeras om medfinansieringen från övriga
kommuner avviker från utredningens förslag samt
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‐
kommunchefen utser kommunens representant i styrgruppen
_____

Beslutsexpediering
Fritidsnämnden, utvecklingskontoret, ekonomikontoret, kommunchefen
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