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Förord 

Vi har en vision - En riktning för framtiden 
Vår närodlade politik har sitt ursprung i vår jordnära identitet som går tillbaka i 
generationer och fortfarande driver utvecklingen i hela landet. Centerpartiets idéer 
har i årtionden utgått från en decentraliserad grön jordnära liberalism. Vi menar att 
besluten blir bättre och mer förankrade om de fattas så nära de människor som 
själva berörs av besluten som möjligt.  
Vi är övertygade om att de allra flesta nya jobb växer fram lokalt, i de små och 
medelstora företagen. En framgångsrik integration av nyanlända bygger på insatser 
av kommuner, enskilda människor och civilsamhälle. Framtidens energi bygger på 
att vi systematiskt tar tillvara de förnybara naturresurser som finns runt om i hela 
landet.  
 
Närodlad politik skiljer ut Centerpartiet från andra partier. Vår utgångspunkt är inte 
den nostalgiska nationalstaten eller drömmar om att andra ska lösa våra problem. Vi 
utgår från den enskilda människan, fast förankrade i vardagen.  
 
Centerpartiets idéer är resultatet av många människors långa strävan för ett 
rättvisare, friare och grönare samhälle. Centerpartiets Arvidsjaur är en kommun där 
hela kommunen lever och utvecklas såväl på landsbygden som i tätorten, 
tillsammans. Centerpartiet utgår från människors vardag, vi kallar det närodlad 
politik. 
 
Vi ser möjligheter i kommunens utmaningar, möjligheter till ökad jämställdhet, 
trygghet, mångfald, hållbarhet och företagande. I vårt Arvidsjaur sätts barnen och 
unga och deras trygghet och utbildning i centrum. Vi vill också att våra äldre får 
själva välja vad de anser vara bäst för dem för att få en god kvalité i sin omsorg. 
 
Välfärd omfattar offentlig service som vård, skola och omsorg. Där ingår också 
offentliga bidrag som a-kassa och sjukersättning. Det bästa sättet att få bättre 
välfärd är att se till att fler kommer i arbete. Om mindre skattepengar går till bidrag 
kan mer gå vård och omsorg. 
 
För oss är det självklart att vi gemensamt ska ta ansvar för att alla ska ha tillgång till 
sjukvård, äldreomsorg, barnomsorg och trygghet vid sjukdom och arbetslöshet. 
Däremot kan utförandet göras av privata företag. Vi tycker också att det är naturligt 
att ta hand om svaga och utsatta grupper. Samhället ska utformas så att människor 
känner sig fria – inte beroende. 
 
Flera utredningar pekar på att vi kommer att ha problem att betala för välfärden i 
framtiden. Det bästa vi kan göra för att klara finansieringen är vi fortsätter göra det 
lättare att starta företag och få fler människor i arbete. Då får vi in mer 
skattepengar. Därför är tillväxten i vårt lokala näringsliv avgörande för framtiden. 
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Vi kan också minska välfärdens kostnader genom förebyggande och hälsofrämjande 
arbete. Det kan vara förebyggande åtgärder som gör att människor slutför skolan, 
kommer in i arbetslivet och orkar arbeta längre upp i åren. Det är också viktigt att 
den som blir sjukskriven får snabb hjälp att komma tillbaka i arbete. 
 
På kort sikt är förebyggande och hälsofrämjande åtgärder för äldre mest effektiva. 
Därför måste vi skapa en plan där alla äldre erbjuds aktiviteter som gör att skade- 
och sjukdomsrisken minskar. I det arbetet kan vi bjuda in olika aktörer, för alla goda 
krafter behövs i Arvidsjaur. 
 
Vi vill också ha en demokratisk utredning som undersöker problemen med att 
finansiera välfärdens områden. Vi tror att lösningen handlar om att göra systemet 
effektivare, hitta nya idéer och ha en god konkurrens. 
 
I vår kommun så trivs företagen och ges möjlighet att växa och må bra. Vi vill ha en 
utveckling i hela kommunen och då måste landsbygdens möjligheter lyftas. 
 
Våra ungdomar måste redan i skolan få lära sig att bli företagare. Kommunen 
behöver dessutom utveckla en bättre och bredare dialog med våra företag. 
Bemötandet och inställningen till företagare måste också förbättras och då talar vi 
inte bara om relationen mellan kommunens politiker och tjänstemän och våra 
företagare. Vi menar att det måste bli verkstad av alla de goda ideér som finns. 
Arvidsjaur måste sluta vara Sveriges kommunalaste kommun och låta våra företag 
vara med och bidra till vårt gemensamma även i det som traditionellt har setts som 
kommunala uppgifter. Centerpartiet vill göra det enklare att vara företagare i 
Arvidsjaur. Bland annat genom förenklade regler. Utmaningsrätt är ett viktigt medel 
för ge möjlighet till företag att konkurrensutsätta kommunen och hitta nya 
innovativa lösningar, det vill vi pröva. 
  
Att skapa det socialt och ekologiskt hållbara Arvidsjaur är en annan utmaning som vi 
har framför oss, en utmaning Centerpartiet är beredda att arbeta hårt med för att 
klara.  
Alla ska kunna bestämma över sitt liv genom egna och fria val. Du ska kunna skapa 
din egen framtid, oavsett var i kommunen du väljer att bo. Vi tror på ett samhälle 
där människors med sin egen förmåga kan bestämma över sitt liv. Vi kallar det 
närodlad politik. 
 
Det är i motgångar ledarskapet testas. Vi har stora framtida utmaningar framför oss 
och det kommer vara en utmaning att lösa kommunens åtaganden med en allt 
mindre plånbok och allt större behov och krav. För att kunna möta det här måste det 
finnas en riktning - en vision om vart vi vill med Arvidsjaur i framtiden, för 
kommuninvånarnas bästa.  
 
Centerpartiet har samma totala budgetram och budgetförutsättningar som 
majoriteten och vårt budgetförslag utgår därför från det förslag som majoriteten 
beslutade om i KSAU 2017-11-01. Vi föreslår genomgripande förändringar och har 
även visat politiskt ledarskap i fördelning av nämndernas ramar i syfte att värna 
vård, skola och omsorg.  
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Med förändrade nämnds ramar kommer inte enbart nedläggningar och 
effektiviseringar, utan även förslag på lösningar om hur man kan göra saker 
annorlunda. Vårt fokus och ambitionsnivå är att fortsätta leverera medborgarnytta, 
men på ett lite annat sätt än förut. Vi är medvetna om att många av våra förslag 
måste utredas och inte enbart implementeras, men det är underförstått i och med 
att kommunen har sina inarbetade arbetsrutiner. 

Kommunövergripande 
                
Fullmäktiges vision: Arvidsjaur växer för en hållbar framtid 
Önskat läge:           Att vara en attraktiv tillväxtkommun 
Värdegrund:           Glädje, Respekt och Professionalitet som ledstjärna 
 
Det skall uppnås genom fullmäktiges övergripande mål: 
 

1. Engagerade och nöjda medborgare 
a. fokusområde:Utveckla medborgar-/kunddialog 

 
2. Långsiktig hållbar utveckling 

a. underlätta för näringsliv och företagare 
 

3. God ekonomisk hushållning 
a. Samverkan, effektivitet och koncerntänkande 

 
4. Attraktiv arbetsgivare 

a. kompetensförsörjning och arbetsmiljö 
 

Demokrati 
Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Vi tror på 
varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Det är därför vi 
vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt. Det är därför vi försvarar alla 
människors frihet från förmynderi och påtvingad kollektivism. Vi tror på ett 
gemensamt ansvar för att ge alla människor möjligheter att förverkliga sina liv och 
sina drömmar och utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat. Därför vill vi 
bevara vår planet och ekosystemet, som är den långsiktiga grunden för frihet och 
välfärd. Det är därför vi tror på människors rätt att bygga en framtid varhelst i vårt 
land de vill bo, var de än känner att de hör hemma. 
 
Vi är en öppen folkrörelse som välkomnar alla som delar vår vision om en friare och 
bättre värld. Med en levande debatt och med det fria ordet som grund får vi ett 
samhällsklimat där människor kan göra sina röster hörda och påverka sin vardag. 
  
Det civila samhället, människornas frivilliga organisering, är en fundamental del av varje väl 
fungerande demokrati och välfärdsstat. Det är viktigt för personlig utveckling, social hållbarhet, 
integration, demokratisk fostran och kreativt skapande. Det utgör därför ryggraden i ett öppet 
samhälle och en långsiktigt hållbar demokrati. 
 
Det solidariska ansvaret att förbättra människors livsmöjligheter kräver ett samspel mellan det 
offentliga och civilsamhällets medmänskliga nätverk. Många människor måste uppmuntras och 
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tillåtas vara med och bygga nätverk som kan nå fler och bidra till välfärden. Det civila samhället 
måste ha en självständig roll, bortom både staten och privata företag. 
 
Demokratin, den demografiska utvecklingen och människors önskan om ökad makt över sin egen 
vardag kräver ökat utrymme för ideella insatser, föreningsarbete och socialt och kulturellt 
entreprenörskap. Idrott, frivilligt socialt arbete och amatörkultur är tydliga exempel på hur 
civilsamhället skapar sammanhållning, integration och engagemang. 
  
Politikens uppgift är att riva hinder och röja väg för denna utvecklingskraft. Om det offentliga blir 
allt för ambitiöst, tar på sig allt fler uppgifter och garanterar allt fler delar av människors liv, 
riskerar detta motverka de frivilliga initiativ som skulle uppkommit i dess ställe. 
 
Politiken kan stödja civilsamhället genom att involvera det i fler processer, finansiera dess 
infrastruktur och beskatta det så lite som möjligt. 
 

Annan politisk organisation 
Efter varje val är det upp till  de folkvalda att välja hur vi ska organisera vår 
demokratiska organisation. Här vill vi värna medborgarnas rätt till inflytande, 
samtidigt som vi känner och ser de utmaningar vårt demokratiska system står inför. 
Vi upplever att: 
 

● Det blir allt svårare för politiska partier att rekrytera förtroendevalda. 
 

● Det är särskilt svårt är att finna nämndsordföranden. Ett uppdrag som tar 
mycket tid och där medborgare inte minst inom privata näringslivet har svårt 
att kunna samordna detta med yrkeslivet. 

 
● Det krävs allt mer av politiker, men vi anser det viktigt att kunna behålla och 

utveckla möjligheten till att vara fritidspolitiker. 
 

● Ur ett demokratiskt perspektiv bedömer vi att politiska nämnder har stor 
betydelse för att fler ska och vill engagera sig politiskt. 

 
● Oppositionen ska normalt inneha vice ordförandeposter i nämnder. Det är en 

demokratisk renlighet princip. 
 
Kommunfullmäktiges presidium 
För att minska kostnader kan presidiet minska till två. Ordförande och vice 
ordförande.  
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Beredningar under KF 
Vi vill att dagens Mål- och Demokratiberedning byter namn till Mål- och 
Framtidsberedningen. Främsta motivet är att tydliggöra huvuduppgiften för 
beredningen, att vara inriktad på framtidsfrågor. Kommunfullmäktige behöver få en 
tydligare roll i att se bortom innevarande verksamhetsår och mera fokusera på VAR 
vill man att kommunen ska vara i framtiden. 
 
Kommunstyrelsens presidium 
Vi vill att Kommunstyrelsens presidium består av ordförande, vice ordförande och 
2.e vice ordförande. Kommunstyrelsens ordförande (KSO) och Vice KSO kan vara 
heltidsarvoderade och tillika nämndordföranden även i andra nämnder. Båda 
kommer från majoriteten. Oppositionens största parti tillsätter 2.vice ordförande, 
som ingår i beredningsgruppen inför kommunstyrelsens arbetsutskott. Kostnaden får 
inte överskrida dagens kostnad för KSO och nämndsordföranden. Kort sagt; vårt 
förslag innebär två kommunalråd till samma kostnad som ett kommunalråd och två 
nämndsordföranden. 
 

Centerpartiets förslag 
● Håll de budgetregler som fullmäktige beslutat om. Gör en översyn av hela 

budgetårets arbete så att Politiken kan fatta kloka och underbyggda beslut 
samt att verksamheterna både förstår och visar respekt för de politiskt fattade 
besluten.  

 
● Inför en annan politisk organisation med början 2018-01-01 

 
● Flytta fullmäktiges sammanträden till Medborgarhuset, gör fullmäktige mer 

tillgängligt genom närradio utsändningar. Gör om Fullmäktigesalen till 
sammanträdesrum för ett ökat flexibel användning av kommunhusets lokaler. 

 
● Samarbete över gränser är än viktigare i globaliseringens tid. Som liten 

kommun måste vi hitta samarbeten över kommungränserna för att kunna 
leverera rättssäkra beslut och tjänster tillsammans med andra. Vi ser oss som 
medlemmar i Region 8 och Småkom, men inte i Norrbottens kommuner. 

 
● I syfte att skapa mer resurser till verksamheter som berör medborgarna så 

har vi valt att se över internhyressättningen och särskilt den del som avser 
"underhåll", som i majoritetens budget utgör 150 kr/kvm av den internhyra 
som belastar verksamheterna, i huvuddelen av alla kommunens fastigheter. Vi 
vill att nuvarande 150 kr/kvm som en del av internhyran sänks till 50 kr/kvm 
för att sedan under kommande 10-årsperiod öka med 10 kr/kvm och år.  

 

Centerpartiets budgetförändringar 
● Nya ändamålsenliga möbler till fullmäktigesalen och medborgarhuset 

(omfördelning inom investeringsbudgetens ram) 
 

● Anskaffa utrustning för närradioutsändning och fungerande teknik till 
fullmäktigesammanträdena. Detta genomförs 2018. (Omfördelning inom 
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investeringsbudgetens ram) 
 

● Förändra fullmäktiges presidium innevarande mandatperiod och inför ett vice 
ordförandeskap jämte fullmäktiges ordförande. (- 40 tkr) 

 
● Minskat partistöd -153 tkr. Den totala besparingen är -220,5 tkr då SD inte 

har någon lokal partiorganisation och därmed inte kan kvittera ut sitt 
partistöd. 

 
● Minska de fasta arvodena genom att justera tillbaka dem till 2015 års nivå (-

100 tkr inkl LKP) 
 

● minska sammanträdesarvodena genom att justera tillbaka till 2015 års nivå (-
40 tkr inkl LKP) 

 
● Förändrat internhyressystem (3 900 tkr i driftsbudget) 

 
Besparingarna och omorganisationen av befintlig ordförandestruktur ger 
Centerpartiets förslag totalt 400 tkr mer till verksamhet. 

Kommunstyrelsen      

Förvaltningens om- och invärldsanalys 

Verksamhet och uppdrag      
Kommunstyrelsens förvaltning svarar för kommunövergripande stödprocesser inom ekonomi, 
personal, IT, information och administration samt egen kärnverksamhet i form av 
kommunalteknik, samhällsbyggnad, kultur och integration, fritid samt näringsliv och turism. 
      
Verksamhetsidé: 
Med medborgaren och näringsidkaren i fokus ska vi med ansvarsfullt användande av intäkter ge 
god service och stöd till Arvidsjaurborna, näringslivet och till vår egen kommunorganisation. 
      

Utvecklingstendenser 2018-2020      
Såväl omvärldens allt hastigare förändringar som det egna kravet på flexibilitet gör att vi ständigt 
måste hitta vägar att bli mera effektiva i vårt sätt att arbeta. Digitalisering av olika arbetsprocesser 
och att hitta lösningar tillsammans med andra kommuner/kommunala konstellationer är 
prioriterad verksamhet. 
 
Ärendehantering och införande av e- tjänster är exempel på att effektivisera arbetsprocesser och 
minska den administrativa bördan. Arbetet med framtagande ärendehanteringssystem 
påbörjades hösten 2016 och kommer att avslutas hösten 2017. En ökad digitalisering kostar 
extra inledningsvis men leder på sikt till större säkerhet i verksamheten och ökad 
kostnadseffektivitet. 
 
Den centrala administrationen är hårt belastad och behöver effektivisering alternativt 
resursförstärkning. 
 
Efterfrågan på insatser från näringslivskontorets sida bedöms bli fortsatt hög under planperioden. 
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Verksamheten finansieras till viss del av medel från EU:s strukturfonder. De medel som 
beviljades för innevarande programperiod var lägre än vad kommunen ansökt om, vilket gör 
verksamheten sårbar och hårt belastad. 
      
Samhällsutvecklingen med avseende på näringslivet ställer allt större krav på snabba flexibla 
bygg- och planprocesser. Inte minst viktigt är att iordningställa och marknadsföra 
verksamhet/områden för investerare. Ett nära samarbete med Investeringar i Norrbotten har 
därför påbörjats i syfte att paketera verksamheter för försäljning.     
           
Kultur- och integrationsfrågorna inklusive landsbygdsutveckling och det samiska 
förvaltningsområdet har fått en mer framträdande roll under planperioden. Inom arbetsmarknads- 
och integrationsområdet är tendensen att de som skrivs in i verksamheterna har allt större behov 
av kvalificerade insatser. Samarbetet med AF lokalt utvecklas allteftersom. Framtagande av s k 
enkla jobb har gjorts i syfte att hjälpa medborgare in i yrkesverksamhet. Förändrad organisation 
gällande 18+ samt HVB har medfört en ökad effektivisering inom såväl ekonomi som verksamhet. 
Detta krävs då ersättningsnivåerna från Migrationsverket minskar kraftigt under 2018. 
      
Fritidsfrågorna har samlats i en och samma organisation under Camp Gielas, vilket underlättar 
möjligheten att samordna och utveckla verksamhetsområdet. 
      
Samverkan inom koncernen behöver öka under planperioden liksom samverkan med andra 
kommuner och/eller färdiga konstellationer som t ex Region 8. Vi för idag diskussioner med flera 
enskilda kommuner och kommungrupper om samverkan inom olika områden. 
      
På grund av goda resultat i Arvidsjaurs Energi AB ser utsikterna vara lovande för att öka 
koncernbidrag med 1 Mkr till Arvidsjaurs Flygplats Ab. På så sätt minskas Kommunstyrelsens 
driftstöd med samma belopp.  
     
Behovet av fordon i verksamheterna har en tendens att öka. Intill en utredning kring 
en ”bilpool” är klar ska inte fordonsparken utökas ytterligare. I avvaktan på denna 
utredning blir klar bör andra lösningar hittas för att AME personalens transporter 
inom tätorten.  
 
En förutsättning för att kunna utveckla kommunen mot framtidens utmaningar är en 
god omvärldskunskap. Denna kunskap förutsätter att studiebesök görs. Såväl 
nationellt som internationellt. Såväl av ledande tjänstemän som förtroendevalda. 
Resurser för detta saknas i budgeten. 

Centerpartiets förslag 
Vi går mot utmanande tider. Hela kommunsverige står inför stora utmaningar p g a 
den demografiska utvecklingen. Allt fler gör avrop på det allmänna, men allt färre 
jobbar och betalar skatt. Det ger vid handen att regeln om lagligt, lämpligt och 
finansierat blir allt viktigare med fokus på medborgarnytta. För att värna 
kommunens kärnverksamheter vård, skola och omsorg vill vi lägga det strängare 
effektiviseringskravet på kommunstyrelsens verksamheter.  
 
Därför sänker Centerpartiet sina ambitioner inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde. Vi har inte längre råd att vara Sveriges kommunalaste 
kommun. Vi vill bjuda in alla goda krafter för att lösa vårt gemensamma samt flyttar 
in landsbygds metodiken innanför 50-skyltarna. 
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IOP-lösningar (Ideellt-Offentligt-Privat) kommer bli än viktigare i ambitionen att 
behålla service nivåerna för våra medborgare och företag. Samhället har inte råd att 
ställa alla de goda krafterna utanför det gemensamma p g a olika ideologiska 
anledningar. Det är vi tillsammans som måste lösa framtidens utmaningar. Det vill 
Centerpartiet öppna dörren och bjuda in till. 
 

Övergripande 
● Vi behöver göra en organisationsöversyn. Lägg ihop landsbygd och näringsliv, 

fritid, kultur och integration 
 

● Inför utmaningsrätt - låt alla goda krafter som vill bidra till vårt gemensamma 
bidra 

 
● Inför upphandlingsdirektiv för en giftfri vardag 

 
● Inför en bilpool med de bilar som inte bedöms behöva specialutrustning för 

kommunens verksamhet 
 

● Bygg laddstolpar och främja tillgången till fossilfria bränslen, utan värdering 
av hur lång tid laddningen ska ta 

 
● Inför fossiloberoende fordon i kommunal verksamhet där det är möjligt, t ex 

hemtjänsten och anpassa hemtjänstens fordon till behoven  
 

● Ställ större krav på miljönytta vid upphandling. Dela upp upphandlingarna så 
långt det är möjligt för att göra det möjligt för lokalsamhället att delta. 

 
● Ge direktiv till de kommunala bolagen om att öka användningen av det 

förnyelsebara och kollagrande materialet trä vid nybyggnation av hyresrätter 
och större lokaler. 

 
● Inför gratis parkering för anställda med elbil vid kommunens arbetsplatser. 

 
● Bejaka och initiera lösningar över förvaltnings- och kommungränser samt 

inköp av privata tjänster för att effektivisera och kompetenshöja inom 
kommunens organisation 

 
● Avsluta alla projekt/aktiviteter som inte är lagstiftade och direkt konkurrerar i 

aktiviteter med föreningar och företag 
 

● Fortsätt utveckla och fördjupa både arbete och samarbete med Akademi Norr 
 

● Starta en volontärbyrå där kommunen startar upp initialt för att sedan lämna 
över verksamhet och drift till byrån själv. 

  
● De ideella kvinnojourerna är en viktig resurs i kampen mot våld i nära 

relationer. Utred ett ökat stöd till Kvinnojourerna. 
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Stödfunktionerna HR, Ekonomi och adm och information m fl. 
● Stödfunktionerna bör stärka sin kompetens och utöka sina tjänster till alla 

ledningsfunktioner i kommunen. Vidare bör en genomlysning ske i ljuset av 
samarbete med andra kommuner. Vilka stödfunktioner kan vi behålla hos oss 
och vilka kan vi samarbeta över gränser med. Syftet med genomlysningen är 
att få en vassare men kostnadseffektivare organisation som kan leverera 
medborgarnytta. 

 
● Hitta ytterligare lösningar på hur vi kan samordna och effektivisera våra 

resurser genom t ex skapa en städ- och vaktmästarpool för både kommun och 
företag, samla fastighetsbestånd och hantering av dessa under en hatt m m 

 
● Gör om kommunens förvaltning från en gör-det-själv-organisation till en stark 

upphandlingsorganisation 
 

● Internkommunikation är en utmaning i alla organisationer. inför ett 
internwebbsystem där alla kommunens anställda kan söka och finna aktuell 
information. 

 
● I digitaliseringens anda är det viktigt för Arvidsjaur som helhet att se över och 

vara närvarande på nätet. Vi ser det möjligt genom en portalsida där 
kommunens hemsida finns som en underenhet. Det ska inte spela någon roll 
vilken information våra besökare eller medborgare söker efter. Det skall finnas 
en digital dörr in.  

 

Räddningstjänst 
Enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) framgår enl 3 Kap § 16 att 
“Räddningschefen ansvarar för att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad.” av 
§ 1 i samma kapitel framgår att “För att skydda människors liv och hälsa samt 
egendom och miljön skall kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga 
bränder och skador till följd av bränder… “ 
 
Centerpartiet prioriterar medborgarnas trygghet, det är ett kommunalt ansvar att 
säkerställa en bra och fungerande räddningstjänst, för det behövs utrustning som 
säkerställer de anställdas arbetsmiljö och säkerhet. 
 
Samhällsbyggnad inkl IT 

● En genomlysning bör ske i ljuset av samarbete med andra kommuner. Vilka 
tjänster och vilken myndighetsutövning kan vi behålla hos oss och vilka kan vi 
samarbeta över gränser med. Syftet med genomlysningen är att få en vassare 
men kostnadseffektivare organisation som kan leverera medborgarnytta. 

 
● Lägg ut Ånyo och liknande verksamhet på privat drift, gärna sociala företag. 

 
● Vi behöver en plan för att ta hand om det gravt eftersatta underhållet gällande 

gator och avlopp.  
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Näringsliv och turism 

● Näringslivskontoret har nu verkat i knappt tre år. Trots satsningar uppnås inte 
kommunstyrelsens mål. Någon utvärdering av verksamheten har ännu inte 
skett. Vi anser att näringslivskontoret skall vara en serviceenhet för vårt 
lokala näringsliv och ser Nordmaling som ett gott exempel på hur man kan 
jobba.  

 
● Klimatet för entreprenörer måste förbättras, det är en överlevnadsfråga. Vi 

behöver fler små och medelstora företag som väljer att etablera sig och växa i 
kommunen. Vi behöver också bredda vårt arbetsmarknadsutbud. 

 
● Arbeta aktivt för fler företag inom de gröna näringarna. Både den nationella 

och regionala livsmedelsstrategin ger medvind.  
 

● Kommunen bör initiera och vara med och arbeta fram sociala företag som kan 
bredda arbetsmarknaden för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

 
● Det viktiga är att utveckling av olika delar av kommunen sker i projektform 

med kommunens utveckling i fokus. Det är också av vikt att projektledaren är 
anställd inom ramen för projektet och att resultaten efter projektets slut kan 
stå på egna ben och flyga med egna vingar. 

  
● Kommunen måste i dessa kärva tider fokusera på kärnverksamheten. Därför 

ser vi möjligheten att behålla en viktig servicefunktion genom att lägga ut 
turistbyrån på entreprenad 

 
● Inför lagen om valfrihetssystem. För att nyttja kommunens resurser effektivt 

behöver vi fler händer som arbetar med det gemensamma. Människonära 
tjänster ska ges förutsättningar att växa och utvecklas då de erbjuder 
värdefulla ingångsjobb. 

 
● Minska regelbördan för små företag och mikroföretag kraftigt. Fler regleringar 

måste ha solnedgångsklausuler och nya kostnadsdrivande regler bör 
kompenseras av regellättnader som minskar kostnaderna än mer med 
principen ”en regel in – en regel ut” 

 
● Kommunala regelverk leder ofta till problem för företag. Regelverken och dess 

tillämpning skiljer sig mellan kommuner, myndigheter och ibland enskilda 
tjänstemän. Här utgör Rättviksmodellen ett föredöme, där avgifter konsekvent 
sätts i relation till faktiskt utförda kontroller och de kommunala tjänstemännen 
har ansvar för att hjälpa företagare att förstå och följa de kommunala 
regelverken.  

 
● Kommunen behöver arbeta målmedvetet med att minska det lokala 

regelkrånglet. Det kan bland annat göras genom att vissa 
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tillståndsansökningar automatiskt ska godkännas om de inte behandlas inom 
en viss tid. 

Kultur, integration, Landsbygd och arbetsmarknadsenhet 
Centerpartiet anser att det råder en slagsida mellan kulturens, idrottens och fritidens 
verksamhetsområden idag. Detta bör likställas så långt möjligt. Det är viktigt att 
stärka civilsamhället och dess roll i hela kommunen. 
 
Vi är övertygade om att ett steg mot full delaktighet är möjligheten att kunna 
försörja sig genom eget arbete. Det ska vara enkelt att anställa en person med 
funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att arbetsmarknaden blir mer öppen för 
dem som vill jobba trots att de har begränsad arbetsförmåga. 
 
Centerpartiet vill öka det sociala företagandet och göra det lättare för människor 
med funktionsnedsättning att starta företag och därmed också bredda utbudet av 
arbetstillfällen för samma grupp. Vi vill också att företag ska kunna skriva sociala 
kontrakt. Kontraktet i sig innebära att både offentliga och privata arbetsgivare skulle 
åta sig att öppna upp sina arbetsplatser för människor med funktionshinder. 
 
Likställighetsprincipen skall gälla grundläggande service oavsett var man väljer att 
bosätta sig. 
  
 

● Gör en förvaltning av arbetsmarknad och integration 

 
● Arbeta inom ramen för översikts- och tillväxtplanens landsbygdsavsnitt och 

marknadsför bygdemedlen i byarna. syftet är att starta utvecklingsprojekt där 
byarna är aktiva och kommunen medskapande. 

 
● Fortsätt ha höga ambitioner för bredbandsutbyggnaden 

 
● Arbeta aktivt för fler företag inom de gröna näringarna. Både den nationella 

och regionala livsmedelsstrategin ger medvind. 
 

● Det behövs en övergripande genomlysning i syfte att klarlägga vilket uppdrag 
Resurscentrum har. Deras syfte är inte i första hand att skapa arbetsplatser 
för de som behöver, men se till att vi tillsammans i samhället kan ta hand om 
de individer som behöver resurscentrums insatser. 

 
● Möjligheten att finna anvisningsbostäder till våra nyanlända på landsbygden 

bör tillvaratas. 
 

● Ta fram alternativa boendeformer för ensamkommande ungdomar i syfte att 
minska kostnaderna. 

 
● Arbeta för ett utökat samarbete med idrottsföreningar, ideella organisationer 

och studieförbund då det gäller samhällsorientering och att proaktivt arbeta 
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med integrationsfrågor. 
 

● Aktivt kontakta asylboenden för att inventera kompetenser och yrkesgrupper 
 

● Inrätta fler praktikplatser i den kommunala verksamheten för att öka 
integrationen 

Camp Gielas och fritid 
Arvidsjaur kommun har ett mycket bra fritidsutbud, vilket är en stor tillgång för en 
attraktiv kommun. Föreningslivet är väl utvecklat även om många föreningar har en 
ganska liten verksamhet och alla föreningarna brottas med ledarbrist.  
 
Svårigheter för idrottsföreningarna att få ungdomarna att fortsätta med idrott efter 
tonåren finns. Detta kan på sikt skapa ett folkhälsoproblem. Det blir också svårare 
och svårare att få ledamöter till styrelser i alla föreningar. 
 
En vinterkommun ska naturligtvis ha ett utbud för skidåkning såväl på längden som 
utför, anpassat efter kommunens ekonomiska förutsättningar. Besökare kommer inte 
längre till Arvidsjaur för att åka skidor i första hand, utan för att köra skoter. 
Undantaget när föreningarna ordnar tävlingar. Arvidsjaursborna är inte heller 
frekventa användare av skidanläggningarna, utan i mycket större omfattning av 
skoterlederna.  
 

● Gör en förvaltning av fritid och kultur och integration. 
 

● Framtidens utvecklingspotential finns inom skoterturism. Bättre skoterleder i 
samarbete med företagen är till gagn för såväl Arvidsjaurs invånare som 
besökare skapar ökade förutsättningar för besöksnäringen vintertid. 
Finansiering av underhåll av skoterleder bör ske genom ökade IOP-lösning. 
(Ideell, Offentlig och Privat). 

 
● Kommunens avtal med Försvarsmakten ska utgöra grund för nivån på 

preparering av skidspår. Föreningar som har andra ambitioner för sin 
verksamhet ska naturligtvis kunna köpa tjänst av kommunen  

 
● Centerpartiet är tveksamma till att det är lagligt och det saknas definitivt 

finansiering för ett ekonomiskt stöd för drift av Vittjåkk. I avvaktan på en 
försäljning av Vittjåkk måste verksamhet på Vittjåkk ske utan kommunalt 
stöd. 

 
● Det måste finnas en balans mellan kultur-, idrott- och fritidsverksamheternas 

möjligheter och tillgång till kommunala budgetmedel. Vi vill se en 
finansieringsprincip av verksamheterna som fördelas mera rättvist utifrån 
kommun medborgarnas nyttjande och intresse. 

 
● Gör det möjligt att ge stöd till de allmänna samlingslokaler i samhället och på 

landsbygden som erbjuder en öppen mötesplats för mångfald, kultur, möten 
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och demokrati 
  

● Samma regler, skyldigheter och möjligheter gäller mellan våra olika 
anläggningars avtal, skötsel och drift. Om privat- eller föreningsägda 
anläggningar fungerar och det finns ett intresse av att fortsätta äga och driva 
anläggningen skall det fortsätta vara så. I de fall verksamheten inte kan drivas 
på privata anläggningar. Vill vi att kommunen skall äga anläggningarna, men 
att driftsbidrag skall utgå till de föreningar som sköter, driver och använder 
anläggningarna. Det ger vid handen att vi vill lägga ut driften på Prästberget 
på entreprenad/föreningsdrift. 

  
● Skoterledens underhåll är viktigt inte bara för våra kommunmedborgare, utan 

även för näringslivets utveckling. Skoterturismen växer och har potential att 
kunna bidra positivt till hela kommunen. Därför måste vi hitta en långsiktigt 
hållbar lösning för anläggning och underhåll för samtliga leder i kommunen. 
För att detta skall vara genomförbart krävs en IOP-lösning och att 
verksamheten sammanhålls på den funktion som har ansvar för 
fritidsverksamheten. 

 
● Inom ramen för likställighetsprincipen samt någon slags ambition till att 

jämställa tjejers och killars idrottsintressen vill vi i Centerpartiet att 
kommunen köper/övertar Ridstallet av Arvidsjaur Ryttarförening, kostnaden 
bedöms motsv. den skuld som föreningen har till kommunen 

 

Centerpartiets budgetförändringar 
 
Kommunstyrelsen har 73 750 tkr nettoram inför 2018 
 

● Minska anslagen till Näringsliv och turism, Kultur, integration och fritid med  -
4 500 tkr. Ändring från preliminär budget ger en minskning av ram på 5 123 
tkr för kommunstyrelsens verksamhet. 
 

○  Klargör regler och gränser samt servicenivå på fritidsanläggningarna. 
Våra idrottsföreningar erhåller ett driftbidrag för drift av sina 
anläggningar i likhet med de föreningar som finns ute i byarna. 
Alternativet är att stänga anläggningarna helt för att kunna prioritera 
och finansiera vård, skola och omsorg (-300 tkr i driftskostnader till 
fritidsanläggningarna) 

 
○  Läs ovan på Centerpartiets förslag vilka ger besparingar utan att för den 

skull försämra samhällsnytta. 
  

○  Kommunchefen får i uppdrag att se över vilka verksamheter kommunen 
skall upphöra med för att kunna bedriva kvarvarande verksamhet med 
kvalitet och effektivitet. Ledstjärnan är “lagligt, lämpligt och 
finansierat”. 
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● Kommunala stöd till våra studieförbund i Arvidsjaur på +200 tkr 
 

● Kommunalt stöd till skoterleder +100 tkr 
 

● Centerpartiet yrkade på andra nivåer i internhyressystemet redan 2016. Vi 
vidhåller att mer av de mjuka nämndernas ramar bör gå till verksamhet och 
inte intern lokalhyra. Det ger ett större utrymme för verksamhet inom både 
Soc och Bun:s driftsramar. 

 
● Sälj Camp Gielas. Inom ramen för lagligt, lämpligt och finansierat finns inget 

som säger att kommunen ska driva en camping. Vi tror vi kan få bättre tillväxt 
och fler arbetstillfällen om en privat aktör får utveckla campingen. jämför med 
hur det utvecklats på Hotell Laponia sen kommunen avyttrade rörelsen. 
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Barn- och Utbildningsnämnden      

Förvaltningens om- och invärldsanalys 

Verksamhet och uppdrag      
Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde innefattar verksamheterna förskola, grundskola, 
grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, svenska för invandrare (SFI) och 
kommunal vuxenutbildning. Nämnden ser inga möjligheter att genomföra de uppdrag som 
fullmäktige lämnat, med hänvisning till de nu kända ekonomiska förutsättningarna för nämnden. 
     

Verksamhetsidé      
Barn- och utbildningsnämndens vision är: 
”En lärande organisation där barnets/elevens lärande alltid står i fokus” 
 
Det övergripande målet är att alla elever ska nå minst godkända betyg och utvecklas så långt 
som möjligt. Verksamheterna ska genomsyras av lärande för barn och elever samt personal där 
varje dag och varje situation är en del i eget lärande för alla. Alla barn och elever ska känna lust 
till att lära och motiveras till utveckling. Att präglas av och lära sig av både framgångar och 
misslyckanden. Nyckeln till utveckling är lärande. 
      

Utvecklingstendenser 2018-2020      
Allmänt      
Antalet barn inskrivna i förskolan och grundskola fortsätter att öka, vilket även medför behov av 
ökade resurser. 
      
Barn, elever och vuxna med annat modersmål än svenska ökar i vårt utbildningssystem både vad 
gäller förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Ett ökat behov av 
modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet medför merkostnader i form av 
personal och köp av fjärrundervisning. Behov av grundläggande vuxenutbildning eller andra 
former av vuxenutbildning som ger nyanlända en snabbare väg ut på arbetsmarknaden fortsätter 
att växa. 
      
Skolverket har lämnat ett förslag på en nationell IT- strategi för förskola, förskoleklass, fritidshem, 
den obligatoriska skolan, gymnasiet och vuxenutbildning. Förvaltningen har fullföljt sin tre-åriga 
plan för digitala verktyg och från och med höstterminen 2016 har alla elever ett digitalt verktyg 
från och med åk 4 i grundskolan till åk 3 på gymnasiet. En ytterligare förstärkning med 
läsplattor/bärbara datorer till vissa personalgrupper, förskoleklass, fritidshem, lågstadiet och 
förskoleavdelningar behövs. Enligt skolverkets förslag ska de olika stegen i IT-strategin vara 
genomförda inom 2 till 4 år. Kommunen får fler och fler riktade statsbidrag som ska sökas, 
rekvireras och redovisas. Svårigheten är att göra en korrekt beräkning av intäkterna under året. 
Nya bidrag konstrueras löpande vilket medför osäkerhet i intäktsbudgeten. För eventuellt icke 
godkända redovisningar kan kommunen bli återbetalningsskyldig för hela eller delar av bidraget. 
      
Förskola och Fritids      
Hur många barn som kommer att skrivas in under 2018 är beroende av födelsetalen 2016 och 
2017. Skolverket har tagit fram rekommendationer för barngruppernas storlek inom förskolan. 
Dessa är 12 barn på småbarnsavdelningar (1-3 år) samt 15 barn per syskonavdelning (3-5 år). 
Nämnden har som vision att sträva mot rekommendationerna men på grund av det ekonomiska 
läget kan detta inte uppnås under de närmaste åren. Antalet barn inskrivna i förskolan i 



 
  Budgetförslag 2018 
Arvidsjaur Kretsen 
 
 

19 
 

Glommersträsk och Moskosel ser för närvarande ut att minska. Behovet av plats på Fritidshem är 
oförändrat. Behovet av utbildade fritidspedagoger är fortfarande stort.    
  
Grundskola      
Svårigheter att rekrytera behöriga lärare, speciallärare och specialpedagoger bedöms öka under 
de kommande åren. Detta kan leda till en försämrad kvalité och ökad arbetsbelastning för behörig 
personal. Verksamheterna uppmuntrar personal att utbilda sig och använda kommunens 
ekonomiska stöd för högskolestudier. Distansutbildning mot lärare i de tidigare åren samt 
förskollärare har startats höstterminen 2015 respektive vårterminen 2016 mot Luleå tekniska 
universitet. Förvaltningen hyser förhoppningar om att det kommer att underlätta rekryteringen 
inom dessa grupper inom några år. 
      
Gymnasieskola      
På grund av kommunens ekonomiska läge har fördelningsmodellen på intäkter från 
migrationsverket tagits bort. Detta innebär ett intäktsbortfall för gymnasiet på ca 3,5 miljoner kr 
per år.  
 

Verksamhetsförändringar 2018         
Förskolan har behov av två nya avdelningar på tätorten men ekonomin tillåter bara att öppna en. 
Beroende på när en lämplig lokal kan hittas kan eventuellt starten skjutas till 2018. 
      
Ringelskolan har behov av att utöka sina lokaler utifrån både elevantal (4-parallelig årskurs till 
och med 2026), matsalssituation, utrymningsvägar, kapprumssituation och lärmiljön. 
      
Förändringar i antalet asylsökande är ytterst avgörande för verksamheten på Parkskolan, 
Glommersträsk. Framförallt vad gäller förskoleverksamheten. 
      
Grundskolans högstadium kommer att från och med hösten 2017 få två nya elever som inte kan 
läsa mot grundsärskolans mål. Elever med multifunktionsnedsättning inom särskolan läser då 
mot träningsskolans mål. Denna verksamhet styrs av skollagen. Detta medför ett ökat 
personalbehov på 1,2 lärartjänst och 1,25 riktad elevassistenttjänst. 
      
Ständigt nya krav från statsmakterna ökar verksamheternas kostnader där ett exempel är 
Lovskola som innebär att kommunen är skyldig att erbjuda undervisning under två veckor varje 
sommar. 
      
En trolig minskning av antal ensamkommande barn samt asylsökande elever som har rätt att gå 
språkintroduktion på gymnasiet bedöms som trolig vilket torde innebära att behovet av klasser 
inom språkintroduktionsprogrammet minskar. 
      
Gymnasiet planerar för en alpin idrottsutbildning med riksintag med beräknad start hösten 2018. 
Om detta ska kunna bli verklighet behöver verksamhetsmedel tillskjutas. 
      
Gymnasiet kommer att intensifiera sitt samarbete med övriga inlandet i första hand med Malå och 
Sorsele kommuner. Samverkansavtal finns idag med båda kommunerna och arbetet med att få 
till stånd en filialverksamhet pågår. 
      
Löneökningar budgeteras centralt och övriga prishöjningar har beräknats utifrån prisindex för 
kommunal verksamhet.  
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Centerpartiets förslag 
Centerpartiets utbildningspolitik bygger på tre ben: lärarens avgörande roll för 
elevers och studenters framgång, valfrihet för elever, föräldrar och lärare, och att 
utbildning ska leda till jobb. Centerpartiets budgetförslag 2016 för 2017 gav en 
förstärkning av +2,4 mkr till verksamhet vilket hade varit välkommet för nämnden 
under innevarande år. Vidare är vi i Centerpartiet beredda på att göra politiska 
viktningar och val. När pengarna inte räcker till måste vi se över våra kärn- 
verksamheter och i den mån det går satsa på dem så att vi gör det som är 
lagstadgat riktigt bra. 
 
Vi vill skapa en skola för framtiden. Det är en skola som leder till jobb, oavsett var i 
kommunen eleven bor och oavsett social eller ekonomisk bakgrund. Att kunna läsa, 
skriva och räkna är grunden för det fortsatta lärandet. Det är också grunden för ett 
demokratiskt samhälle. Varje skola ska sträva efter att alla elever lämnar skolan 
med godkända betyg. Därför är vi oroade över de nedslående siffror Arvidsjaurs 
elever visar i de senaste årens öppna jämförelser. Det visar att det finns mer att 
göra i vår grundskola för framtiden. Vi är också oroade över hur 
rekryteringsförutsättningarna ser ut under kommande år. Det gör att vi måste satsa 
på arbetsmiljön i skolan - inte bara den psykiska genom ett gott ledarskap och stöd, 
men även den fysiska genom funktionella lokaler, ordentliga arbetsrum och klassrum 
som fungerar utifrån dagens pedagogik och metodik. 
 
För oss är det viktigt att varje elev blir mött där den står och att den som inte har 
lika lätt att lära får hjälp och stöd att utveckla sina kunskaper. Men att även den som 
har lätt för sig får utmaningar och stöd att fortsätta utvecklas. 
 
Det ska finnas en skola för alla, det är vår övertygelse. Därför behövs det olika 
skolformer, storlekar på skolor och klasser samt en klar profil på skolornas 
inriktningar som gör att elever och föräldrar kan välja den skola som passar just 
dem. Dessutom leder den ökade konkurrensen till att kvaliteten i skolan höjs 
överlag. Det är något som gynnar alla, både elever, föräldrar och lärare. 
 
Möjligheten att välja ska finnas med genom hela skoltiden, från förskola till högre 
utbildning. Det fria skolvalet och skolpengen som följer med varje elev är ett viktigt 
verktyg för att stärka elevens makt över sin egen skolgång. Både mindre skolor, 
uppbyggda på idéer, och större enheter bidrar till att skolan utvecklas. 
 
Den framgångsrika skolan börjar i klassrummet. Det är lärarna som gör den stora 
skillnaden och som är allra viktigast för elevens möjligheter att lyckas i skolan. En 
duktig lärare har en passion för sitt ämne samt kan variera sin undervisning och 
hitta individuella lösningar som gör att varje barn når målen. Vi tycker att skickliga 
lärare ska belönas. Därför är vi stolta över att tillsammans med Alliansen ha infört så 
kallade karriärtjänster som ger lärare möjligheter att utvecklas, ta ett större ansvar 
och få en möjlighet till avancemang inom skolans värld. Det är en satsning som är 
viktig för framtiden. 
 
Skolans organisation har arbete framför sig. Med kritik från både revisorer och 
arbetsmiljöverk finns uppgifter att ta tag i. I kölvattnet av genomlysningen av skolan 
kom ett antal utmaningar och uppgifter för nämnden att arbeta med och lösa. Det 
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handlar inte bara om en förändring av kultur, struktur i skolans värld, men i hela 
samhället. Det är en stor utmaning som nämnden behöver ta höjd för. 
 
Allmänt      

● Vi vill att Arvidsjaur ska vara Norrbottens bästa grundskolekommun år 2022 
 

● Gör det lättare att jämföra Verksamheter över kommungränser - räkna ut och 
inför redovisning av skolpeng. 

  
● Skolans viktigaste uppdrag är att barnen uppnår kunskapsmålen. Allt annat är 

underordnat. 
 

● Skolhälsovården, barnavården, barn- och ungdomspsykiatrin, ungdoms- 
mottagningen och socialförvaltningen måste också bli bättre på att samverka 
med varandra. Barn och unga som mår dåligt måste få hjälp tidigt. 

 
● Vi vill ha nolltolerans mot mobbning. Skolan behöver strängare ramar, men 

också mer kramar. Vid upprepade tillfällen där mobbning förekommit, ska 
rektor känna stöd från sina överordnade att antingen kräva föräldrarnas 
närvaro i skolan och klassrummet eller stänga av eleven från skolans område. 
Utbilda skolans personal inom detta område, gärna med ideella, externa 
aktörer. 

 
● Med anledning av ökat ansvar för rektorer enligt nya skollagen, se över och 

omorganisera stödfunktionerna kommuninternt så att våra ledare kan frigöra 
tid och utveckla det pedagogiska ledarskapet. 

 
● Vi behöver också minska den totala administrativa börda som idag ligger på 

lärare och skolledare. Dokumentation som inte leder till att öka elevens 
lärande ska bort. 

 
● Ta fram en kommunal handlingsplan kring långsiktig samverkan med 

närliggande lärarutbildningar och distansaktörer. Det är viktigt att 
lärarutbildningen kontinuerligt samverkar med omgivande skolor där 
teoretiska kunskaper praktiseras och där den senaste klassrumsnära 
forskningen tillämpas, inklusive distansundervisning via moderna media. 

 
● Lärare och skolledare ska vara garanterade en kvalitativ och relevant 

kompetensutveckling. 
 

● Investera i fungerande och inspirerande skollokaler och utomhusmiljö på 
skolor och förskolor. Skolan är en arbetsplats för många och behöver rustas 
upp, inte bara inventariemässigt utan även lokalmässigt. Ska vi ändra 
samhällets attityd gentemot skolan måste signalvärdet från politiken vara 
tydlig; Vi tror på och satsar på skolan för den är viktig. 

 
● Det entreprenöriella lärandet ska vara ett naturligt förhållningssätt genom 

hela utbildningssystemet, eleven blir då bättre på att fatta beslut, 
kommunicera och samarbeta. Vi vill därför att initiativ som Ung 
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Företagsamhet, UF, i högre grad utvecklas och blir en del av skolans 
verksamhet i både grund- och gymnasieskola. 

 
● Fjärrundervisning på entreprenad. Bristen på lärare i allmänhet och på 

modersmålslärare i synnerhet, är ett stort problem. Genom att tillåta 
fjärrundervisning på entreprenad i alla relevanta ämnen kan kompetens delas. 
Möjligheter till fjärrundervisning på entreprenad skapar ett gräns- 
överskridande klassrum som både nu och i framtiden blir ett pedagogiskt 
verktyg för att stärka elever i deras lärandeprocesser. 

 
       
Förskola och Fritids      
 
Det finns föräldrar som oroar sig för barnen i förskolan. Det kan exempelvis handla 
om stora barngrupper, mobbning, långa restider och dålig flexibilitet när det gäller 
tider för lämning och hämtning av barnen. För att råda bot på det måste föräldrarna 
få större valfrihet i barnomsorgen. Den kommunala barnomsorgen behöver utökas 
med bland annat familjedaghem och kooperativ. Vi vill också ha mer utbildad 
personal och bättre pedagogik. På så sätt lägger vi grunden för ett livslångt lärande. 
 

● Med de utmaningar som följer ökade barngrupper behöver kommunen sträcka 
ut en hand och erbjuda andra aktörer till kommunen. Det kan vara med annan 
pedagogisk inriktning, kooperativa eller privata alternativ. Både som förskola, 
men också familjedaghem så att vi kan erbjuda våra medborgare ett reellt val 
mellan olika alternativ. 

    
Grundskola  
     
Grundskolan är sliten och trångbodd. Ett angenämt problem är att våra barngrupper 
fortsätter att öka. Därför behöver vi se över och lösa lokalfrågan långsiktigt. Vi 
behöver fokusera på grundskolan som lagstadgad verksamhet och se till att skapa 
Sveriges bästa skolkommun. Med fräscha lokaler, inventarier och inspirerande 
utemiljöer anpassade för dagens pedagogiska behov samt ordentligt med 
möjligheter för lärare att utvecklas och vidareutbildas, kommer vi kunna vara en 
attraktiv arbetsgivare. Det sänder också rätt signaler till samhället i övrigt att skolan 
är viktig. 
 

● Satsa på den fysiska och psykiska arbetsmiljön 
● Mer ramar och kramar i skolan - tydliga regler och engagemang skapar trygga 

barn 
● Engagera och kräv mer engagemang av föräldrarna. De är ansvariga för sina 

barn och äger beslutanderätten ytterst till barnen fyller 18 år. 
● Bjud in samhället i klassrummet - Ta stöd och hjälp av företag och 

organisationer i undervisningen i skolan för att minska avståndet mellan 
skolan och samhället. 

      
Gymnasieskola      
 
Kommunens ekonomiska framtidsutsikter är mörka. Därför vill vi utreda och se vad 
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det ger för ekonomisk effekt att hitta andra samverkanslösningar med andra 
kommuner, alternativt bjuda in en annan aktör att driva gymnasieskolan i vår 
kommun. 
 

● Erbjud andra aktörer starta upp en skola eller filial i Arvidsjaur. Vi har en unik 
arbetsmarknad i vår inriktning på Vinter, alpint, test och turism. Här finns alla 
möjligheter att starta en profilerad skola med riksintag. En branschskola kan 
vara en väg för att höja kvalitén och därmed statusen på yrkesutbildningarna 
och ge mindre branscher som saknar kompetent arbetskraft. De ska utformas 
tillsammans med arbetsmarknaden och samla olika former av 
yrkesutbildningar under ett och samma tak. Skolan skulle även vara ett 
kunskapscentrum för forskning och kompetensutveckling för yrkeslärare och 
bistå med den senaste tekniken och metoderna. 

 
● Ta fram en strategi för hur regionen/kommunen ska få ett ökat antal 

lärlingsanställningar som kan kombineras med gymnasiestudier samt lyfta upp 
möjligheterna till yrkesintroduktionsanställningar i de verksamheter som 
bedrivs i regional/kommunal regi.Yrkes- och lärlingsutbildning är viktig för 
tillväxten, inte minst för de små och medelstora företagen. För att yrkes- och 
lärlingsutbildningarna ska ge jobb efter avslutad utbildning och 
arbetsmarknaden få tillgång till kompetent arbetskraft måste de vara 
högkvalificerade på både lägre och högre nivå och i större utsträckning byggas 
ihop.Det ska vara en långsiktigt hållbar utbildning som är relevant, 
verklighetsnära och leder till jobb. De tilltänkta arbetsgivarna ska vara en 
drivande kraft i utvecklingen och genomförandet av utbildningen. 

 
● Många unga är osäkra på deras studieval. Genom en ökad samverkan med 

arbetsmarknaden kan fler unga göra mer välgrundade val. Därför ser vi både 
behov av en stärkt roll för studie- och yrkesvägledaren och mer praktik.  

 

Centerpartiets budgetförändringar 
 
Barn- och utbildningsnämnden har en nettoram på 150 066 tkr i majoritetens förslag. 
 

● Skolan får en ramhöjning på 3 500 tkr 
 

○  Det gör att vi kan behålla Nattis 
○  Det gör att vi kan behålla förskolan i Moskosel 
○  Det skapar utrymme att lösa trångboddheten som skolan upplever 
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Socialnämnden 

Förvaltningens om - och invärldsanalys 

Verksamhetsidé      
Socialnämnden ska utifrån tillgängliga resurser erbjuda kommuninvånare i Arvidsjaurs kommun 
sociala insatser så att de förbättrar sina förutsättningar att leva ett fullvärdigt socialt liv. Skyddet 
av utsatta barn och ungdomar ska prioriteras. 
      

Verksamhetsbeskrivning      
Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt:       
           

● Socialtjänstlagen (SoL) 
● Lagen om stöd och service till vissa        
● funktionshindrade (LSS) 
● lag med särskilda bestämmelser om vård av unga(LVU) 
● lag om vård av missbrukare i vissafall(LVM) 
● Hälso-ochsjukvårdslagen(HSL)18 § 1 st och för den hälso –och sjukvård som överlåtits 

genom avtal med Region Norrbotten 
● Skuldsaneringslagen 
● Föräldrabalken(familjerätt)        
● Verksamheten är indelad i tre områden; äldreomsorg inklusive hemsjukvård, Avdelningen 

för funktionshindrade samt Individ –och familjeomsorg 
        

Utvecklingstendenser 2017-2019 
        
Socialnämndens inriktning är gott bemötande, flexibilitet och intern och extern samverkan. Under 
planeringsperioden behöver vi kommer vi inte klara kartlägga verksamhetens processer och 
omsätta i förbättringsalternativ i den mån vi kan utfrån ekonomiska och personella 
resurser någon större utsträckning. På grund av det ekonomiska läget måste vi minska våra 
tidiga, förebyggande insatser, Medarbetarbetarna måste ha en kostnadsmedvetenhet. 
 
Hemtjänsten är basen för bistånd till äldre. Två chefer, fem personalgrupper samt tre 
biståndshandläggare finns på Braxen, fd Hälsocentralen. Samarbetet mellan 
äldreomsorgens olika delar samt även samverkan med primärvården ökar. På så sätt 
kan samarbetet mellan äldreomsorgens olika delar samt även samverkan med primärvården öka. 
Ifall två enheter på Ringelsta görs om till trygghetslägenheter kommer hemtjänstens insatser att 
öka. 
 
Hemtjänstgruppen i Glommersträsk är kvar ,Moskosel har lagts ner. Vi anpassar kontinuerligt 
personalbehovet med utgångspunkt i antalet insatstimmar för brukarna. 
Gruppindelningen i tätorten ses över. Behov av nattillsyn ute i byarna kan inte 
tillgodoses med nuvarande resurser. 
 
Trygghetslägenheter utgör en viktig pussebit inom äldreomsorgen. I centrala Arvidsjaur finns 
Solbacken samt Ringelsta , med totalt 39 trygghetslägenheter där socialnämnden administrerar 
kön. Ett av socialnämndens besparingsförslag innebär att Ringelstas båda lägenhetsboenden, 
Svalan med 14 lgh och Rönnen med 12 lgh, successivt görs om till trygghetslägenheter . 
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Under 2018 kommer ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 
primärvården får utökat ansvar och tiden innan betalningsansvar inträder kortas ner. Vi måste 
vara beredda att vårdplanera under mellandagar och storhelger.Soocialtjänsternas chefer 
måste medverka vid planering vid utskrivning i större omfattning än tidigare. 
      
För att klara vårdkedjan mellan ordinärt boende och vård och omsorgboende har vi ökat antalet 
korttidsplatser, från 2017 finns 15 platser. Antalet platser i vård och omsorgsboende ligger på 100 
rum/lägenheter, med möjlighet för par att bo tillsammans samt möjlighet att dela några av våra 
större boenderum, om den enskilde vill det. Om Svalan läggs ner under 2017-2018 har vi 86 
boendeplatser , då kan det bli svårt att klara vårdbehoven för den växande gruppen + 85 åringar. 
      
Hemsjukvården fortsätter att expandera i samma takt som antalet förväntas ligga på samma 
nivå som idag. slutenvårdsplatser minskar. Många vill vårdas hemma i livets slutskede och det 
ställer stora krav på hälso- och sjukvården. Vi har även stora, och ökande kostnader för 
hjälpmedel i hemmet. Vi prövar IT-stöd inom den palliativa vården under 2016. Ifall det visar sig 
vara kostnadseffektivt kan IT- stöd användas inom hela hemsjukvården. 
      
Bemanningen på våra vård- och omsorgsboenden ses över i takt med att de boende får 
individuella biståndsbeslut. När boendeplatser har minskat har de som flyttar in fått större 
omvårdnadsbehov. Regeringen beslutade 2016 om en ändring i socialtjänstförordningen. I 
förordningen förtydligas att den enskildes behov ska vara styrande, och om det behövs ska 
personal finnas tillgänglig dygnet runt. Möjlighet till tekniska förbättringar och e-hälsa är något 
som vi arbetar med inom hela verksamheten. Ifall nattillsyn med kamera kan medföra 
besparingar ska vi införa det.Vi undersöker om nattillsyn med kamera är 
kostnadseffektivt och för den enskilde, i så fall ska vi införa det. 
          
Avdelningen för funktionshindrade ser ökad inströmning av ärenden. Komplexiteten i ärendena 
har också ökat, liksom kostnaden för boende på annan ort. Trenden ser ut att fortsätta. 
Gruppboendena kommer på sikt att behöva byta inriktning för att svara mot andra behov än idag. 
 
Försäkringskassans omprövningar kan innebära att kostnader inom personlig assistans 
övervältras till kommunen. Som exempel kan en brukare som haft besluta om personlig 
assistans dygnet runt genom beslut från försäkringskassan bli fråntagen detta vid 
omprövning. Vi planerar för att kunna erbjuda andra lösningar, t.ex någon typ av 
trapphusboende med personal dygnet runt.  
Administrationen inom personlig assistans har ökat . Chefer och handläggares resurser räcker 
inte till för att planera för förändringar som kan innebära effektivisering av verksamheten. Risk för 
ohälsa hos personalen och svårigheter att rekrytera. Sysselsättning för personer med 
funktionshinder är en fråga som måste ligga högt på agendan, i samarbete med andra 
verksamheter. 
Det finns behov av att komma igång med verksamheten kortids/fritids som legat 
nere under flera år. Lokaler och personal som arbetar kvällar, nätter och helger 
behövs för att tillgodose behoven och verkställa besluta för den enskilde. 
      
Inom Individ och familjeomsorgen har försörjningsstödet har under senare år planat ut på 
en något lägre nivå än för några år sedan ligger försörgningstödet å något högre nivå än 
2016. En av orsakerna är inflyttning av nyanlända, både de som mottagits i 
kommunen och de som inte är självförsörjande efter etableringsperioden, samt de 
som flyttar hit från andra kommuner. Samarbetet är viktigt för att hitta alternativ till 
arbetslöshet, inte minst viktigt för yngre vuxna. De som har försörjningsstöd står 
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ofta mycket långt från arbetsmarknaden och många får avslag på sin ansökan om 
aktivitetsersättning från Försäkringskassan och blir därör kvar inom socialtjänsten. Vi 
fortsätter arbetssättet som socialtjänsten, resurscentrum och Arbetsförmedlingen är 
inn i. Nationella prognoser pekar dock på en fortsatt hög arbetslöshet och därmed återigen risk 
för stigande försörjningsstöd. Samarbete är viktigt för att hitta alternativ till arbetslöshet, inte minst 
viktigt för yngre vuxna. Förvaltningen ser också en fortsatt stor efterfrågan på övriga insatser från 
individ- och familjeomsorgen med fler placerade barn, ungdomar och vuxna i familjehem och på 
institution. Vi har förstärkt familjestödet men utredningsresurserna inom barn och unga är 
fortfarande otillräckliga och vi uppfyller inte lagens krav idag. Alternativ till dyra placeringar är få 
och risken finns att de barn som får vänta far illa. För att klara det akuta behovet av 
socionom med utredningserfarenhet har vi anlitat bemanningsföretag då det visat sig 
omöjligt att rekrytera på vikariat och vakanta tjänster. Vi fortsätter samarbetet med 
socionomprogrammet i Umeå och under hösten 2017 har vi två elever som gör sin 
VFU, (Verksamhetsförlagd utbildning) hos oss. 
      
Antalet Arvidsjaurbor i förvärvsarbetande åldrar väntas minska. Socialnämnden strävar efter att 
vara en attraktiv arbetsgivare trots besparingskrav, vi måste effektivisera verksamheten och 
använda oss av modern teknik. En del i god personalpolitik är att arbeta förebyggande 
tillsammans med personalkontoret och A-hälsan. Chefer och handläggare måste ges 
förutsättningar att leda och planera arbetet, bedöms få minskande förutsättningar att leda 
och planera arbetet. Vi har problem att rekrytera chefer och det kommer att bli ännu svårare 
under kommande planeringsperiod, vi fortsätter därför att se över det administrativa 
stödet till socialnämndens chefer.     

Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur 
      

● Antalet 65 – 74-åringar förväntas minska med 125 personer under prognosperioden 2014 
– 2034. 

 
● Under åren 2019 – 2021 samt 2032 – 2034 förväntas antalet minska under alla åren (med 

totalt 75 respektive 57 personer). Oftast inte i behov av bistånd 
 

● 75 – 84-åringarna förväntas öka med 74 personer under prognosperioden 2014 – 2034. 
 

● Längst period av sammanhängande ökning väntas under åren 2016 – 2022 (med totalt 99 
personer). Behov av flera trygghetslägenheter, hemtjänst , hemsjukvård 

 
● Antalet personer 85 år eller äldre förväntas öka med 104 personer under prognosperioden 

2014 – 2034. 
 

● Längst period av sammanhängande ökning väntas under åren 2026 – 2032 (med totalt 63 
personer). Behov av stora insatser i form av hemtjänst, hemsjukvård, vård och 
omsorgsboende, ca 20 % har behov av insatser. 

 
● Under hela perioden förväntas antalet personer i åldrarna 65 år och äldre öka med 53 

personer. 
 

Barn och unga 
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● Antalet yngre barn mellan 0 och 5 år förväntas öka med 19 personer under 
prognosperioden 2014 – 2034. 

 
● Under åren 2014 – 2022 förväntas antalet omväxlande öka och minska. 

 
● Under åren 2023 – 2034 förväntas antalet minska under alla åren (med totalt 27 

personer). 
 

● Antalet barn mellan 6 och 15 år förväntas öka med 36 personer under prognosperioden 
2014 – 2034.  

 
● Längst period av sammanhängande ökning väntas under åren 2016 – 2022 (med totalt 48 

personer). 
 

● Antalet ungdomar mellan 16 och 18 år förväntas öka med 16 personer under 
prognosperioden 2014 – 2034. 

 
● Antalet förväntas omväxlande öka och minska under perioden. 

 
● Under hela perioden förväntas antalet 0 – 18-åringar öka med 70 personer. 

     

Verksamhetsförändringar 2018    
          
Vilka verksamhetsförändringar som måste göras är helt avhängigt hur besparingarna i den 
kommunala verksamheten ska genomföras. Socialnämndens förslag att göra om Svalan 
och senare Rönnen till trygghetsbostäder med lägre bemanning som följd, har 
fullmäktige valt att inte genomföra, det innebär att budgetramarna måste höjas i 
förhållande till förslaget i maj. 
      
Nedläggning av Svalans vård och omsorgsboende, 14 platser görs om till trygghetslägenheter, 
kan vara klart under 2017. 
 
Nedläggning av Rönnens vård och omsorgsboende, 13 platser görs om till trygghetslägenheter, 
nedläggning kan starta 180101. 
      
Alla verksamheter får känna av besparingar i form av mindre kompetensutveckling, kontroll av 
inköp av livsmedel och annat, översyn av bemanning som kan innebära 
vakanshållning av tjänster där det beödms möjligt. verksamhetsutvecklingen 
avstannar. 
      
En tvingande verksamhetsförändring är att vi ska kunna vårdplanera även under storhelger (när 
det blir mer än två helgdagar i följd) samt under mellandagar med start 2018. 
 
Individ och familjeomsorgen får genom ny lagstiftning ansvar för att motverka 
spelberoende från 1.jan 2018. 
      
Inom Avdelningen för funktionshindrade kan Försäkringskassans omprövningar inom Personlig 
assistans medföra att verksamheten till stöd för funktionshindrade måste förändras enskilda 
brukare kommer inte att ha tillgång till samma personliga stöd som tidigare. 
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Kostnaden för de som förlorar sin assistans hamnar på socialnämnden. 
Socialnämnden planerar för nytt gruppboende i trapphusform. För att möa behovet 
av korttids/fritids för barn och unga planeras en verksamhet där vi bemannar upp 
någon av våra befintliga verksamheter sam hyr en trerumslägenhet för 
verksamheten.  
        

Centerpartiets förslag 
Vi vill börja med att poängtera att Centerpartiets budgetalternativ 2017 gav 
Socialnämnden ca 1,5 miljoner kr mer för verksamhet istället för lokalhyra. Den 
förstärkningen ville vi satsa på att alla kommuninvånare har samma trygghet och 
omsorg oavsett var man bodde i kommunen. 
 
Förut var stat, landsting och kommuner de enda som erbjöd vård och omsorg. 
Eftersom det inte fanns någon konkurrens ledde det ibland till sämre kvalitet, mindre 
nytänkande och mindre företagsamhet. Det lönade sig inte alltid att komma med nya 
tankar och idéer som kunde skapa en bättre vård. Det är en av anledningarna till att 
vi behöver ta Arvidsjaur från positionen som Sveriges kommunalaste kommun. 
 
Inför vi LOV (Lagen om Valfrihetssystem) i Arvidsjaurs kommun kan även företag 
och ideella organisationer driva verksamheter inom vård och omsorg. Vi vill se ännu 
fler aktörer och ännu mer konkurrens. Då kan vi förbättra tillgängligheten och 
kvaliteten. 
 
Ökad konkurrens ger också patienten fler val och en bättre arbetsmiljö för alla som 
jobbar i vården. Vi anser att vård och omsorg med fördel drivs av privata företag 
eller organisationer. Kostnaden för dig som patient blir alltid densamma, oavsett om 
det är ett privat företag eller kommunen som ger dig vården. 
 
Med fler vårdföretag att välja mellan kan sjuksköterskor enklare ställa krav och byta 
arbetsplats om de inte trivs. Undersökningar från Svensk Företagshälsovård och 
Svenskt Kvalitetsindex visar att anställda hos privata vårdföretag är mer nöjda med 
inflytandet över sina arbetsuppgifter och med sin lön. Därför vill vi se fler privata 
vårdföretag. 
 
Om man öppnar upp möjligheten för fler att bedriva vård och omsorg, skapas 
utrymme för nya idéer. Det kan till exempel vara en sjuksköterska som har en idé 
om hur vården kan bedrivas på ett bättre sätt, som får chansen att öppna eget. Men 
framför allt innebär valfriheten att du som patient får mer att säga till om. 

Omsorgen om våra unga 
Socialtjänsten behöver arbeta mer integrerat runt individen både med kommunens 
andra nämnders områden och med andra huvudmän och aktörer. Vi har inte råd att 
låta ett enda barn eller ungdom glida mellan maskorna i vårt skyddsnät. Tillsätt nya 
arbetsformer och strukturer som gör att olika myndigheter och ansvarsområden 
arbetar tätare tillsammans runt individerna. 
 

Omsorgen om de som behöver extra stöd  
Alla människor kan bidra till 100 % av sin förmåga. Det handlar om att alla 
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människor ska ha en rätt att bidra med sitt i den utsträckning man kan. Det finns 
grupper som ställs utanför både arbetsgemenskap och arbetsmarknad. Det vill vi 
ändra på.  
 
Med aktiva satsningar där vi bjuder in hela samhället till att bidra till vårt 
gemensamma (se under arbetsmarknadsenhet) kan vi erbjuda fler möjligheter till 
sysselsättning under dagarna. Startar vi upp både sociala företag och volontärbyrå 
finns möjligheten till aktiviteter inom många olika områden. Inte bara som ett stöd 
och hjälp eller en möjlighet till guldkant på tillvaron, men det skapar också ett 
tolerantare och öppnare samhälle. 
 

Omsorgen om våra äldre 
För oss är det självklart att all välfärd ska ha god kvalitet och att äldre ska få samma 
möjlighet att välja till och välja bort som yngre. Då kan makten flyttas från politiker 
och personal till äldre och anhöriga. 
 
Valfriheten ska vara lika stor i äldreomsorgen som inom exempelvis skolan och 
barnomsorgen. Äldre personer som behöver stöd i hemmet ska ha rätt att själva 
bestämma vem som ska erbjuda det stödet, oavsett var i kommunen han eller hon 
bor. Därför måste kommunen kunna garantera valfrihet – både över innehållet i 
äldreomsorgen och vem som ska utföra den. 
 
Det ska också vara möjligt för personer som är äldre än 85 år att genom en 
äldreboendegaranti själva bestämma när det är dags att flytta till ett 
trygghetsboende eller till ett boende för vård och omsorg. 
 
Kvalitet kan handla om att man själv får välja vem som kommer hem och städar och 
utför andra tjänster i hemmet. Det kan också handla om att som äldre få ha 
inflytande över vilken typ av boende man ska bo på. Men kvalitet handlar också om 
att få god omvårdnad, möjligheten att få komma ut och promenera eller att ha 
någon som håller en i handen. Alla dessa aspekter måste vara med när vi ska skapa 
en bättre äldreomsorg. 
 
Äldre personer som behöver stöd i hemmet ska ha rätt att själva bestämma vem 
som 
ska erbjuda det stödet, oavsett var i landet han eller hon bor. Därför måste landets 
alla kommuner kunna garantera valfrihet. Det ska också vara möjligt för personer 
som är äldre än 85 år att genom en äldreboendegaranti själva bestämma när det är 
dags att flytta till ett trygghetsboende eller till ett boende för vård och omsorg. 
Socialtjänsten måste i sina biståndsbedömningar ta större hänsyn till den oro och 
ångest som många 
personer över 85 år kan uppleva.  
 
 

● Gör en total översyn och jämför rutiner och ersättningsnivåer inom 
socialnämndens område så det harmoniseras med likvärdiga kommuner. I ett 
ekonomiskt utsatt läge behöver kommunen ha tydliga ramar, men också fler 
kramar. 
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● Gör en översyn över försörjningsstödet och sociala kontrakt. Ställ krav.  

 
● Utred möjligheten att öppna/upplåta och välkomna etablering av 

behandlingshem på hemmaplan istället för att placera ungdomar i andra 
kommuner 

 
● Arbeta fram ett samverkansavtal för landsting, primärvård och kommun som 

aktivt arbetar med att strukturera och samordna arbetet med att tidigt 
upptäcka och förebygga den psykiska ohälsan hos barn och unga. 

 
● Arbeta i myndighetsöverskridande organisationsform runt individerna 

 
● Starta föräldragrupper för tonåringsföräldrar, gärna i samverkan med 

folkbildningsorganisationerna 
 

● Starta föräldrautbildningar tillsammans med barn- och utbildningsnämnden för 
att nå de föräldrar som behöver stöd i sitt föräldraskap tidigt 

 
● inför Lagen om Valfrihetssystem 

 
● Öppna upp för fler aktörer inom den kommunala välfärdssektorn så att vi kan 

få fler hemtjänstföretag, trygghetsboenden, sociala företag och kooperativ 
som bidrar till vårt gemensamma. 

 
● inför en äldreboendegaranti 

 

Centerpartiets budgetförändringar 
 
socialnämnden har en nettoram på 181 777 tkr i majoritetens förslag. 
 

● Socialnämnden får en utökad ram med ytterligare + 1000 tkr 
○  Vi tillmötesgår socialnämndens hela budgetäskande 
○  det förutsätter att omställningen som frigör Kråkan inte belastar 

socialnämndens budget med 1 200 tkr 
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Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden 

Förvaltningens om- och invärldsanalys 

Verksamhet och uppdrag 
Miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden ansvarar bl.a. för verksamhet enligt plan- och 
bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, tobakslagen, lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel och trafikfrågor. Nämnden är kommunens 
tillsyns- och prövningsmyndighet inom bl.a. bygg, plan, miljö, trafik och 
livsmedelsområdet. 
 
Mål för verksamheten 
Verksamhetsplanerna innehåller beskrivningar av vilka områden och aktiviteter som 
den politiska organisationen och förvaltningsledningen vill prioritera under perioden. 
Verksamhetens mål är kopplade till kommunfullmäktiges övergripande mål samt till 
miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens mål.  
 

Utvecklingstendenser 2018-2020 
Antalet miljö-, bygg och trafikärenden är på fortsatt hög nivå. Stora delar av 
verksamheten är händelsestyrd och påverkas av samhällsutvecklingen. Vi behöver 
utveckla e-tjänster. Miljö- och byggenhetens ärendehanteringssystem behöver 
uppgraderas för att anpassas till ny teknik gällande e-tjänster. Målet är att det ska 
vara genomfört senast under år 2018. När vi behöver rekrytera personal har vi ofta 
ingen eller enstaka sökanden med rätt kvalifikationer. Det gör att 
personalkostnaderna kommer gå upp liksom att upplärningstiderna blir längre.  
 
Många detaljplaner är gamla och behöver göras om. De är juridiskt bindande men 
speglar inte den samhällsutveckling som är idag och försvårar och förlänger 
bygglovshandläggningen. Ny lagstiftning föreslås om enskilda avlopp, vilket kommer 
innebära att vi behöver öka inventeringstakten av avlopp. Med de resurser vi har 
idag kan vi bara inventera avlopp vid 40 fastigheter per år. Inventeringarna går 
snabbt, mend et är uppföljningsarbetet som tar tid. Nämnden har idag mycket små 
resurser att arbeta med miljöövervakning, miljökvalitetsnormer, hållbarhetsfrågor 
och miljömål. Trenden går mot att den s.k. frivilliga miljöarbetet ökar. 

Verksamhetsförändringar 2018 
Förhoppningsvis har vi kommit igång med e-tjänster som är synkade med vårt 
ärendehanteringssystem. För att genomföra det behöver vi uppgradera nuvarande 
system och tanken är att göra det tillsammans med Arjeplogs kommun som har 
samma ärendehanteringssystem. 
 

Centerpartiets förslag 
 
Miljö-bygg och hälsoskyddsnämnden har en nettoram på 2 455 tkr i majoritetens förslag. 
 

● Införs Rättviksmodelen avseende taxor. 
● Påbörja samarbete med andra kommuner i syfte att minska kostnaderna 
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För Centerpartiet i Arvidsjaur 
 
 
 
Bjarne Hald 
Gruppledare 
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