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Underlag till investeringsprojekt 

Investeringsprojekt:       Belopp i tkr: 
 

Skärgårdspaket 

 

2018: 1 000  

2019:    500 

2020:    500 

 

Beskrivning av projektet:  
Piteå kommun behöver öka sin befolkning och Bottenvikens skärgård utgör en resurs och ett starkt varu-

märke för att åstadkomma det. För att använda resursen behöver den tillgängliggöras för fler och besöksan-

ledningarna utvecklas samtidigt som en ökad nyttjande grad inte får förstöra de värden som gör skärgården 

attraktiv. Nödvändiga satsningar är ny stenkista och pir vid Koskäret dels för ökad tillgänglighet men även 

för bättre vattengenomströmning och därmed minskning av vassbildning. Åtgärden är brådskande då be-

fintlig brygga är i dåligt skick och utgör en säkerhetsrisk. Anläggningen på Vargön är i stort tillgänglighet-

sanpassat med breda spänger och hcp dass. Begränsande faktor är dock bryggans skick som inte är till-

gänglig. På övriga öar finns behov av nya utedass, bastu, grillplatser och ny bryggor för bättre tillgänglig-

het. Ex på behov; Stenskär bastu och nytt dass i viken, Lill Räbben bastu och nytt dass vid uthyrningsstu-

gan. Flytbryggor för kanotisättning samt förbättrade angöring för turbåtstrafik   

 

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) 

Utveckling av skärgården kan starkt bidra till befolkningsökning och ökad turism vilket gagnar hela kom-

munens verksamhet. 

 

Syfte/Mål: 
Utveckla skärgården för ökad tillgänglighet och högre nyttjandegrad. 

 

Fullständig investeringskalkyl: 
Investering (beräkningsgrunder) 

Ny stenkista och pir Koskäret 1 000 000 

Tillgänglighetsåtgärder  1 000 000 

 

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr 

 

 

 

2018: 0 kr 

2019: 0 kr 

2020: 0 kr 

 

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden. 
 

Utbildning arbete och näringsliv  

Genom utveckling av tillgänglighet till skärgården kan det skaps nya möjligheter till entreprenörer att 

utveckla nya produkter och verksamheter. 

 

Demokrati och öppenhet 

Utveckling i skärgården sker i samråd med skärgårdsrådet som representeras av kommunala tjänstemän, 

föreningar, organisationer och entreprenörer. 

 

Livsmiljö 

En levande och tillgängliggjord skärgård ger en förbättrad möjlighet till upplevelser, rekreation och 

återhämtning.  


