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Uppföljning av rekommendationerna i översikts- och tillväxtplanen samt 
riktlinjerna för bostadsförsörjning 
 
Kommunfullmäktige antog 2020-11-24, § 148 en ny översikts- och tillväxtplan för 
Arvidsjaurs kommun. Fullmäktiges beslut vann laga kraft 2021-03-30.  
 
Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den 
fysiska miljön och där formuleras också strategierna för en långsiktigt hållbar 
utveckling. Åtgärder/rekommendationer för den kommunala organisationen finns 
också utpekade för att främja utvecklingen.  
 
I planen finns ett särskilt avsnitt om uppföljning och implementering. I mål- och 
resursplanerna ska nämnderna och bolagen ange vilka rekommendationer i översikts- 
och tillväxtplanen de avser att prioritera under kommande år. Vid årsbokslutet ska 
nämnderna och bolagen sedan redogöra för vilka rekommendationer som prioriterats 
under året samt beskriva resultatet av arbetet.  
 
Detta dokument utgör en sammanställning av uppföljningen för 2021 där det framgår 
hur varje förvaltning och bolag har arbetat med detta under 2021.  
 
 



Ställningstaganden och rekommendationer i ÖTP
Huvudansvarig 
förvaltning/styrelse Uppföljning 2021

För att nå kvalitetshöjningar och kostnadsbesparingar bör det mellankommunala 
samarbetet utökas.

Alla Socialförvaltningen samarbetar med Arjeplog om individ- och familjeomsorgen där Arjeplog genom avtalssamverkan köper handläggning 
inom familjerätten. Ett nytt samverkansavtal mellan Sorsele och Arvidsjaurs kommuner har tecknats om gymnasieskolan. 

Kommunen bör arbeta för att få alla medarbetare att vara bra ambassadörer för vår 
kommun. 

Alla En ledarskapsutbildning har påbörjats under 2021 om tillitsbaserat ledarskap. Även en medarbetarutbildningen planeras. 

Kommunen bör ha en aktiv omvärldsbevakning. Alla Kommunen deltar löpande i olika nätverk för olika professioner runt om i regionen och i Sverige. Kommunen har även ett mål om att 
samtliga medarbetare ska delta på ett visst antal dagars kompetensutveckling per år. 

Kommunen bör utveckla digitala tjänster för att utveckla välfärden och möjliggöra för 
människor att bo kvar utanför tätorten.

Alla Kommunen arbetar med att förbättra och utöka våra e-tjänster.

Kommunen bör utveckla företagsklimatet och hanteringen av information och service 
mot alla våra kunder och medborgare. Särskilt fokus bör läggas på att fortsätta arbetet 
att utveckla en modell för att förenkla kontakten med kommunen och erforderliga 
myndigheter.

Alla Kommunen arbetar med att förbättra och utöka våra e-tjänster. Samhällsbyggnadsförvaltningen och näringslivsenheten har också utvecklat 
ett arbetssätt som vi kallar för fokusmöten där vi samlas kring en exploatör eller förening med en utvecklingsidé, i syfte att förenkla 
kontakten med kommunen och erforderliga myndigheter. Målet är en samlad dialog kring en aktörs utvecklingsplaner för att på så sätt 
skapa en smidig process med information och tillståndsgivning. Den som är intresserad av att diskutera en idé kan kontakta någon på 
samhällsbyggnadsförvaltningen eller näringslivsenheten
så bjuder vi in till ett möte. Vår ambition är att löpande följa upp och utveckla denna modell för bästa möjliga service, för alla spännande 
utvecklingsidéer. Näringslivsavdelningen tillhandahåller en lotsfunktion till myndigheter och andra som företaget kan behöva komma i 
kontakt med. En större utbildningsinsats har inletts genom utbildningen "Förenkla helt enkelt". Näringslivsavdelningen verkar även för att 
förbättra dialogen mellan kommunen och näringslivet. UngDrive genomfördes under 2021 och  UngFöretagsamhet har etablerat ett 
lokalkontor i kommunen. Sandbackaskolan har även branschspecifika programråd.

Kommunen bör utveckla hanteringen av information och service mot alla kunder och 
medborgare.

Alla Projektet "Flytta Hit" har inletts för att marknadsföra kommunen som boendeort. En utveckling av medborgarservice har påbörjats. 

Kommunen bör verka för att möjliggöra klimatsmarta val och bidra till miljömässigt 
kloka beteenden.

Alla

Samverkan med andra kommuner och Region Norrbotten bör utvecklas. Alla Se tidigare kommentar om mellankommunalt samarbete.
Kommunen bör medverka till att skapa mötesplatser som inte är tilldelade en särskild 
grupp, utan är till för alla. 

Alla Ett projekt för att bygga en ny sport- och simhall pågår. Lets Snow genomfördes under 2021. Lets Go genomfördes inte under 2021 på 
grund av pandemin men planeras för 2022. 

Kommunens ska erbjuda rådgivning och visa på finansieringsmöjligheter till föreningar 
som vill utveckla sin verksamhet/bygd.

Alla Kommunen försöker löpande att hjälpa till när behov uppstår.

Fjärrvärmebolaget bör möjliggöra för fler villaägare och verksamheter att ansluta sig. Arvidsjaur Energi Arvidsjaur Energi: Bolaget ansluter kunder där det finns möjlighet till förtätning, dvs att kunden finns inom befintligt nät. Det kommer 
ibland förfrågningar från kunder som bor i områden där det inte finns befintliga fjärrvärmeledningar vilket kostar väldigt mycket att ansluta 
och av den anledningen kan vi inte ansluta dessa områden utan att man vidtar andra finansieringsåtgärder. Det är viktigt när kommunen 
möjliggör ytterligare tomter ex. Vid lilla tjälen mellan järnvägen och gamla prästgården att man i samband med försäljning där även va och 
avlopp ska grävas att man planerar in fjärrvärmeledningar för inkoppling om så önskas.

Kvaliteten på utbildningen inom barn och utbildningsförvaltningen ska skapa 
förutsättningar för eleverna att nå utbildningens mål och möjliggöra vidare studier.

Barn och utbildning Barn- och utbildningsförvaltningen: Förvaltningen har arbetat med stöd av en kvalitetsutvecklare för att utveckla det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

Tidiga insatser för att främja barn- och elevers lärande, utveckling och hälsa. Barn och utbildning Barn- och utbildningsförvaltningen: Förvaltningen arbetar med språkutvecklande arbetssätt i högre grad.
Alla ges samma förutsättningar i en jämställd verksamhet. Barn och utbildning Barn- och utbildningsförvaltningen: Förvaltningen arbetar enligt läroplan och med att ständigt utveckla verksamheten.
Verksamheterna ska utrustas med tidsenliga verktyg. Barn och utbildning Barn- och utbildningsförvaltningen: Förvaltningen har tecknat ett avtal med Teknikens Hus i Luleå för att kunna låna material och 

pedagoger. Förvaltningen har utökat En-Till-En så att det även omfattar årskurs 3. 
Entreprenöriellt lärande och elevinflytande ska tillämpas på alla stadier. Barn och utbildning Barn- och utbildningsförvaltningen: Förvaltningen har via UF fått ett material som kan användas i alla stadier på grundskolan och är kopplat 

till LGR11. 
Ett ökat samarbete med gymnasieskolorna i närområdet och då kanske främst inom 
R10 bör prioriteras i syfte att öka utbildningsutbudet samtidigt som kvalitén och 
kostnadseffektiviteten ökar.

Barn och utbildning Barn- och utbildningsförvaltningen: Se kommentar om mellankommunalt samarbete och avtal med Sorsele kommun. Förvalningen har 
även fört en diskussion med Arjeplogs kommun.

Förskolor och grundskolor ska ha en stimulerande utemiljö och enkelt kunna nå 
naturområden för att ge bästa förutsättningar för lärande i utemiljö.

Barn och utbildning Barn- och utbildningsförvaltningen: En praktikant har tagit fram ett förslag för utveckling av utemiljöerna kring en förskola och två skolor. 

Vuxenutbildningens innehåll bör riktas mot de kompetensområden som får behov av 
rekrytering vid kommande generationsväxling på arbetsmarknaden och de 
verksamhetsområden som är expansiva i kommunen. Möjligheterna att samordna 
vuxenutbildningen med närliggande kommuner med liknande behov bör utnyttjas.

Barn och utbildning Barn- och utbildningsförvaltningen: Utbildning av undersköterskor har genomförs för att tillgodose äldreomsorgslyftets behov. Dessutom 
erbjuder Sandbackaskolan distansundervisning till den som vill läsa en behörighet i yrkesutbildningar.

En särskild arbetsgrupp ansvarar för att särskilt bevaka frågor som rör landsbygden och 
dess utveckling. Arbetsgruppen har även en samordnande roll och ska säkerställa att 
dialogmöten och kallelse till landsbygdsråd genomförs enligt plan. Arbetsgruppen ska 
omfatta representanter från kultur och fritidsenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen, 
näringslivsenheten och kommunledningen.

Kultur och fritid Kultur och fritid: Kommunens interna landsbygdsgrupp har träffats fysiskt i januari, maj och september. Förutom fysiska träffar arbetas det 
kontinuerligt mellan avdelningarna för att bemöta byarnas frågor och önskemål.                                                                             

Kommunen ska två gånger per år bjuda in landsbygdsrådet för samråd i frågor som rör 
landsbygden. Vartannat år anordnas en landsbygdskonferens tillsammans med 
landsbygdsrådet.

Kultur och fritid Kultur och fritid: Pandemin har  begränsat de fysiska träffarna med Landsbygdsrådet. Viss dialog har förts med byarna via mail och telefon. 
Ett möte har även genomförts med Landsbygdsrådet den 7 oktober. På agendan stod främst ett ärende gällande medfinansiering av 
bredbandsanslutning med hjälp av vattenregleringsmedel. 
Kommunen frågade församlingen i rådet om de ansåg att det var rätt prioritering att medfinansiera bredbandsanslutning med hjälp av Kommunen ska en gång per år bjuda in till dialogmöten, ett möte vardera i kommunens 

tre största byar (Abborrträsk, Glommersträsk och Moskosel). Utöver detta kan självklart 
den by som så önskar själva ta initiativ till att bjuda in kommunen till möten i byn.

Kultur och fritid Kultur och fritid: Byarna Glommersträsk, Moskosel och Abborrträsk har besökts av kommunens representanter.

För att säkerställa servicen i glesbygd bör kommunen stödja servicepunkter och 
mötesplatser. 

Kultur och fritid Kultur och fritid: Kommunen har betalat ut bidrag till byarnas servicepunkter.

Kommunen ska stötta byarna i deras utvecklingsarbete samt erbjuda rådgivning och 
visa på finansieringsmöjligheter till föreningar som vill utveckla sin verksamhet/bygd.

Kultur och fritid Kultur och fritid: Kommunens tjänstepersoner står till tjänst för att stötta byarna i deras utvecklingsarbete och rådgivning. 

Kommunen bör prioritera att ständigt utveckla attraktiva mötesplatser för unga. Kultur och fritid Kultur och fritid: Pandemin har medfört begränsningar i arbetet med detta område.

Kommunen ska, så långt det är möjligt, stötta föreningslivet med lokaler, anläggningar 
och ekonomiskt stöd.

Kultur och fritid Kultur och fritid: Kommunen har fortsatt gratis lokaler till föreningslivet. Pandemin begränsade föreningslivet men under hösten blev det 
många aktiviteter igen. 

Kommunens kulturmiljöprogram bör revideras. Kultur och fritid Kultur och fritid: Planlagt till år 2022.
Kommunen bör uppmuntra unga att arrangera för unga. Kultur och fritid Kultur och fritid: Kulturen har arbetat med detta område under året.
Kommunen bör verka för ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskande 
medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. 

Kultur och fritid Kultur och fritid: ANDT:s ansvarige har varit tjänstledig under en del av året.

Samverkan mellan kommunens förvaltningar, Region Norrbotten samt 
frivilligorganisationerna bör utvecklas för att förhindra skadligt bruk av alkohol och 
narkotika hos unga.

Kultur och fritid Kultur och fritid: ANDT:s ansvarige har varit tjänstledig under en del av året.

Tillsammans med föreningar och studieförbund kontinuerligt genomföra insatser för att 
stärka ledare och utbilda fler ledare i kommunens föreningar.

Kultur och fritid Kultur och fritid: På grund av pandemin har arbetet med att stärka ledare för föreningarna skjutits på framtiden.

Ett politiskt sammanträde per år ska genomföras utanför tätorten Arvidsjaur. Politiken Politiken: Ej genomfört på grund av pandemin.

Politiken behöver ta ställning till hur man vill gå vidare med sim- och sporthallen. Politiken Samhällsbyggnads: Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-26 vad anläggningen ska innehålla och nu pågår projekteringen. När 
systemhandlingarna är projekterade och en skarpare kalkyl är framtagen så ska det fattas ett nytt beslut innan man ska påbörja 
byggnationerna. Byggnadsarbeten kan eventuellt startas under 2022 och då kan den nya sport- och simhallen stå färdig i under år 2024-
2025.

Arbetet med den framtagna VA-planen ska prioriteras. Lokalt omhändertagande av 
dagvatten bör tillämpas när det finns möjlighet.

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: Arbetet med åtgärderna i VA-planen pågår och uppföljning sker på vattengruppsmötena som genomförs två gånger 
årligen. Kommunen har beviljats medel från länsstyrelsen för en förstudie  i syfte att få en djupare förståelse kring nuläget gällande 
befintligt dagvattensystem och avrinningen till det samt för att undersöka lämpliga strategiska platser för öppna dagvattenlösningar.

Befintlig reservvattentäkt i Arvidsjaurs samhälle ska åter tas i bruk och befintlig 
vattentäkt ska säkras upp. Aktsamhet bör gälla vid markanvändning i anslutning till de 
viktiga vattenresurser som utpekats på den kommuntäckande kartan.

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: Reservvattentäkten finns men är ännu inte tagen i bruk och vid befintlig vattentäkt har ett nytt hål borrats och planen är 
att koppla in det nya borrhålet till vattenverket i framtiden. Vi har idag inte ett problem med brist på vatten utan det nya borrhålet är till för 
att om ett av de befintliga slås ut.

En kampanj för ett hållbart resande med fokus på gång-, cykel- och sparkmöjligheterna 
bör genomföras. 

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: Arvidsjaurs kommun genomförde en gång- och cykelkampanj under maj månad 2021. Syftet med kampanjen var att 
uppmuntra till arbets- och skolpendling till fots eller med cykel eller spark. Kampanjen riktades till arbetspendlare och skolungdomar och 
deras vårdnadshavare. Kommunen försökte framförallt nå ut med budskapet via vår hemsida, Facebook och affischer på skolorna. Mycket 
uppskattat var den video som publicerades med den tidigare idrottsläraren Mats Edin som beskrev varför han anser det viktigt att röra på 
sig. Under kampanjen genomfördes bland annat en enkät som riktades till vårdnadshavare till elever på grundskolan, högstadiet och 
gymnasiet. Under kampanjen genomfördes också ett antal trafikmätningar. Trafikmätning av bilar utfördes vid två olika tillfällen för att 
fånga upp hur många bilar som kör till skolan efter Stationsgatan respektive Hemvärnsgatan. Den 31 maj genomfördes även en räkning av 
antal elever som cyklade till skolan och hur många som blev skjutsade med bil.

En översyn över vilka gator som behöver ha trottoarer bör genomföras för att 
underlätta vid framtida ombyggnationer.

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: En enklare översyn har genomförts som underlag vid framtida ombyggnationer. 

Friluftsområdena kring Nyborgstjärnen, vid Arvidsjaursjön, Marklundsparken, 
utkikstornet på Lillberget samt badstranden vid Camp Gielas är särskilt viktiga och bör 
prioriteras underhållsmässigt. 

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: Friluftsområdena Nyborgstjärnen, vid Arvidsjaursjön, Marklundsparken, utkikstornet på Lillberget prioriteras 
underhållsmässigt. En försäljning planeras av Camp Gielas men badstranden avses stanna i kommunens ägo. 

För att underlätta de mindre orternas utveckling bör de gamla byggnadsplanerna och 
avstyckningsplanerna som idag har status som detaljplaner upphävas i Suddesjaur samt 
delar av Glommersträsk.

Samhällsbyggnad



För vattentäkter som inte är kommunala, men försörjer fler än 50 personer eller där 
vattenuttaget är mer än 10 m3/dag ska vattenskyddsområden med föreskrifter inrättas.

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: Flygplatsen håller på att upprätta vattenskyddsområde för sin vattentäkt. I dagsläget finns inga indikationer på att 
någon annan icke-kommunal vattentäkt än flygplatsens försörjer fler än 50 personer eller har ett vattenuttag på mer än 10 m3/dag.

För ökad service på landsbygden bör den anropsstyrda kollektivtrafiken (bussar som kör 
enligt en tidtabell men där resan måste beställas i förväg) utvecklas.

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län har startat ett projekt som benämns ”Projekt ÅKERbär” för att 
definiera hur den framtida trafiken borde se ut. Målsättningen är att trafikupplägget ska ge 50 % fler resor och 20 % lägre skattebidrag och 
samtidigt ta regionalpolitiska hänsyn. Kommunen deltar såväl i projektgruppen och referensgruppen för detta projekt och kommer att 
bevaka frågan om hållbara lösningar även för inlandet.

Kommunen bör titta på möjligheterna att arbetspendla till och från de större byarna i 
kommunen samt till och från andra kommuner.

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: Se kommentar ovan om deltagande i "Projekt ÅKERbär"

Kommunen bör verka för att tillsammans med RKM hitta hållbara lösningar för inlandet 
så att det finns ett attraktivt utbud av resmöjligheter för alla.

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: Se kommentar ovan om deltagande i "Projekt ÅKERbär"

Kommunen bör arbeta för en återupptagen och utvecklad kollektivtrafik över gränsen 
mot Norge.

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: Se kommentar ovan om deltagande i "Projekt ÅKERbär".  Även frågan om en återupptagen och utvecklad kollektivtrafik 
över gränsen mot Norge kommer att lyftas.

Kommunen bör undersöka om fler transporter skulle kunna lösas i egen regi samt 
analysera befintlig busstrafik för att hitta samordningsvinster.

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: Se kommentar ovan om deltagande i "Projekt ÅKERbär"

Transporter bör även samordnas så att skolskjutsar kan kombineras med till exempel 
varuhemssändningar alternativt mattransporter.

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads:Kommunen tittar på en egen lösning ang mattransporter att kunna driva den i egen regi 

Gång- och cykelvägnätet i Arvidsjaurs samhälle bör succesivt byggas ut enligt förslagen 
på markanvändningskartan. 

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: I samband med ombyggnationen av Villavägen och utbyte av VA-ledningarna tillskapas även en gång- och cykelväg. 

Kommunen bör bevaka vattennivåerna i befintliga allmänna vattentäkter för att kunna 
agera proaktivt vid oroväckande nivåer.

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: VA-enheten sätter ner nivågivare eftersom i de grundvattenhål som idag saknar nivågivare. Detta för att kunna hålla 
koll på nivåerna.

Kommunen bör bjuda in till en dialog med Vattenfall och Svenska Kraftnät för att utreda 
förutsättningarna i eldistributionssystemet för utlagda markområden för 
testverksamhet.

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: Kommunen har deltagit på de av regionen anordnade workshoparna angående elförsörjningen. Kommunen har också 
initierat en dialog med Vattenfall om utlagda områden för testverksamhet och Vattenfall meddelade att de skulle göra ett test för att 
analysera områdenas förutsättningar. Vattenfall konstaterade dock att denna analys är tidskrävande och avancerad att göra och visar 
endast en nulägesbild så Vattenfall uppmanade istället kommunen att skicka max 3 områden till dem som Vattenfall skulle göra denna 
analys på. Denna analys har levererats. Utöver detta har kommunen också levererat underlag till Vattenfalls nätutvecklingsplaner i form av 
ett ifyllt exceldokument. Kommunen ställde också frågan om hur kommunen bör arbeta med frågan framgent och Vattenfall beskrev att 
det kommunen kan göra är att leverera aktuella underlag inför Vattenfalls arbete med nätutvecklingsplaner samt att uppmana intressenter 
att ta tidig kontakt med Vattenfall. Nätutvecklingsplanerna som är en teknisk beskrivning av elnätet är sekretessklassade varför Vattenfall 
inte kan dela med sig av dessa.  

Kommunen bör regelbundet bjuda in samtliga samebyar som är verksamma inom 
kommunen för att diskutera gemensamma frågor och för att fånga upp samebyarnas 
behov i ett tidigt skede. 

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: Kommunen bjuder in till möten med samebyarna två gånger per år. 

Kommunen bör samarbeta med IT Norrbotten och övriga kommuner vid upphandlingar 
av tekniska lösningar, drift och underhåll av befintliga nät.

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: IT Norrbotten genomför regelbundet gemensamma ram-avtals upphandlingar. IT-Norrbotten och Norrbottens e-nämnd 
har upphandlat ett gemensamt datacenter och en gemensam kapacitets- och säkerhets-höjning av regionnätet till alla kommunhuvudorter. 
IT-Norrbotten och Region Västerbotten upphandlar gemensamma trafikavtal för telefoni.

Kommunen bör se över gällande gamla detaljplaner som i dagsläget hämmar 
utvecklingen. 

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: För att succesivt se över äldre detaljplaner har kommunen en ambition om att i så stor utsträckning som möjligt ta fram 
detaljplaner för ett större område när ett behov av en ny detaljplan för en fastighet uppstår. Just nu pågår en detaljplaneprocess för Ulfs 
bilars behov där kommunen har valt att även inkludera angränsande fastigheter för att få ändamålsenliga detaljplaner för hela området. 

Kommunen bör sträva efter attraktiva grönområden och lekytor. Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: Samhällsbyggnadsförvaltningen haft en praktikant som läste till landskapsarkitekt. Hon fick i uppdrag att titta på hur 
några utemiljöer kan utvecklas - Göteparken samt utemiljöerna vid Nyborgs förskola, Tallbackaskolan och Ringelskolan. 700 tkr är äskade i 
investeringsbudgeten för 2023 för att rusta upp Göteparken. Utredningen som praktikanten har tagit fram kommer att ligga till grund för 
att utveckla Göteparken. Materialet kring utemiljöerna vid skolorna har vidarebefordrats till skolorna som får ta ställning till hur de vill gå 
vidare i frågan.  

Kommunen bör söka samarbeten med angränsande kommuner där det är möjligt vid 
bredbandsutbyggnad.

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: Samarbete över komungränserna sker där det är möjligt.

Kommunen bör verka för att Arvidsjaurs Flygplats utpekas som riksintresse. Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: Att flygplatsen borde utpekas som riksintresse har påpekats i kommunens yttranden avseende såväl 
länstransportplanen som den nationella planen för transportsystemet.

Kommunen bör verka för att investerings-, underhålls- och driftåtgärder på de stora 
statliga vägarna kontinuerligt genomförs så att hastigheterna på vissa sträckor kan 
höjas.

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: Behovet av  investerings-, underhålls- och driftåtgärder på de stora statliga vägarna har påpekats i kommunens 
yttranden avseende såväl länstransportplanen som den nationella planen för transportsystemet.

Kommunen bör verka för att Trafikverket bygger gång- och cykelvägar längs 
Abmorvägen i Moskosel, väg 373 i Abborrträsk samt riksväg 95 i Glommersträsk.

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: Behovet av gång- och cykelvägar i Moskosel, Abborrträsk och Glommersträsk tas löpande upp på kommunens årliga 
träffar med Trafikverket. Behovet finns också noterat på Trafikverkets "bristlista". 

Kommunen bör verka för att Trafikverket bygger ytterligare en cirkulationsplats efter 
Storgatan i korsningen Skillnadsgatan (vid OK) samt efter väg 95 i korsningen väg 95-
Järnvägsgatan (vid Dollarstore), väg 95 – Laukervägskälet samt korsningen väg 95- 
Järnvägsgatan (vid Ulfs bilar)

Samhällsbyggnads: Vi deltar i Trafikverkets arbete med en åtgärdsvalsstudie avseende korsningen Järnvägsgatan/Storgatan (vid 
Dollarstore) samt en åtgärdsvalsstudie angående Rv95.  Övriga önskemål om rondeller har tagits upp vid kommunens årliga träffar med 
Trafikverket.

Kommunen bör verka för att Trafikverket bygger ytterligare trafikrastplatser i 
kommunen längs väg 94 och väg 95.

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: Önskemålen har tagits upp vid kommunens årliga möten med Trafikverket. En inventering angående lämpliga platser är 
överlämnad till Trafikverket. Trafikverket kom under 2020 med ett förslag om en rastplats på sträckan E45/väg 95 i Arvidsjaur. Trafikverket 
har meddelat att de avser att upphandla en konsult för projekteringen och att själva byggnationen av rastplatsen skulle kunna starta 
tidigast 2024. Frågan kommer att diskuteras på kommunens årliga möten med Trafikverket. 

Skyltningen vid norra infarten till samhället bör förbättras så att turister som färdas 
längs väg E45 väljer att besöka Arvidsjaur.

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: Förvaltningen har utrett frågan och kan konstatera att det verkar svårt att få tillstånd för dessa skyltar och att det skulle 
innebära en årlig arrendekostnad, utöver kostnaden för investeringen. Förvaltningen har därför i samråd med kommunledningen gjort 
bedömningen att det i dagsläget inte är en prioriterad fråga att arbeta vidare med.  Kommunledningen arbetar istället med att försöka få 
till stånd nya digitala skyltar för att marknadsföra utbudet inom kommunen. 

Kommunen bör verka för en utveckling av kultur- och naturområden med 
vandringsleder och att på olika sätt tillgängliggöra dessa, samt prioritera informations- 
och marknadsföringsinsatser. Tätortsnära anläggningar och områden är centrala för att 
alla ska kunna ta del av det rörliga friluftslivet.

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: Kommunen för löpande dialog med länsstyrelsen angående behoven av åtgärder inom naturreservaten. Kommunen har 
också tillsammans med byaprojektet "byaringen" fört en dialog med Statens fastighetsverk och Sveaskog om behovet av åtgärder inom 
ekopark Piteälven. Under 2021 tog kommunen också fram ett  informations- och kartmaterial för en kulturhistorisk vandring som tar 
besökaren genom delar av Arvidsjaurs samhälles byggda miljös historia som även lyfts på kommunens Facebooksida, i kommunhuset och 
på hemsidan. Kommunen har även tagit fram en instruktionsfilm med exempel på övningar för kommunens utegym vid Nyborgstjärn (finns 
på kommunens Play-kanal). Kommunen har även skyltat upp de naturpassager i samhället som leder till motions- eller skidspår och 
skoterleder för att synliggöra dessa.

Kommunen bör verka för en utveckling av laddinfrastruktur för elbilar. Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: I dagsläget finns laddinfrastruktur på ett antal olika platser i Arvidsjaur - vid OKQ8, vid Coop, vid Hotell Laponia 
(Teslaladdare) och på Skillnadsgatan 19. Under januari 2022 invigde också Testinfrasweden AB en laddstation för tunga fordon vid 
golfbanan. Kommunen håller sig även uppdaterad om utvecklingen och har fört dialog med ytterligare parter som varit intresserade av att 
etablera laddstationer i Arvidsjaurs samhälle. Trafikverket har haft ute två utlysningar om stöd till snabbladdning längs "vita vägar" där 
Moskosel och Glommersträsk har varit utpekade platser för stöd. Kommunen har nu fått information om att en aktör har beviljats medel 
för snabbladdning i såväl Moskosel som Glommersträsk.

Kommunen bör årligen genomföra inventeringar av enskilda avlopp i anslutning till 
utvalda sjöar och vattendrag. Områden som inte uppnår god ytvattenstatus med 
avseende på näringsämnen enligt NFS 2008:1 bör prioriteras.

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: Inventeringar av enskilda avlopp genomförs årligen. Under 2021 har  Pjesker och del av Avaviken inventerats.

Kommunen bör, med tillgängliga stödmedel, fortsätta utbyggnaden av bredband och 
nyttja alla tillgängliga tekniska lösningar.

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: När förutsättningar finns i form av tillgängliga stöd och tillgänglig medfinansiering ansöks om stödmedel.

Kommunen bör verka för hälsosamma offentliga måltider. Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: Den av kommunen uppsatta kostpolicyn efterlevs.
Kommunen som fastighetsägare behöver se till att kommunens fastigheter bidrar till en 
positiv upplevelse av platsen samt utgör en god arbetsmiljö.

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: Kommunens fastigheter underhålls löpande för att behålla en god upplevelse och arbetsmiljö.

Minst en gång per mandatperiod bör kommunen inventera sitt bostadsbestånd samt via 
en enkät eller intervju med aktörer inom bostadsförsörjning kolla av läget på 
bostadsmarknaden. 

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: Inventeringen av bostadsbeståndet samt enkäten/intervjuerna med aktörerna inom bostadsförsörjning planeras 
genomföras i samband med nästa revidering av riktlinjerna för bostadsförsörjning. 

Möjlighet bör skapas för fritidsboende, permanentboende och verksamheter i 
strandnära lägen. 

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: Stor energi har lagts vid att hjälpa sökande att kunna ta fram tillräckliga underlag för att kunna få dispens från 
strandskyddet med hänvisning till det särskilda skälet landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Kommunen har även yttrat sig angående 
strandskyddsutredningen. 

Nuvarande avfallsplan bör revideras och förutsättningarna för att få dispens från 
reglerna om ett obligatoriskt insamlingssystem för matavfall bör bevakas.

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: Ny avfallsplan antagen under året. Avfallsenheten fortsätter att bevaka möjligheterna till undantag alternativt dispens 
från insamling av matavfall.

Områdena längs med järnvägen bör rustas upp liksom den yttre miljön vid 
industriområdena.

Samhällsbyggnad

Samarbetet mellan kommuner och olika teleoperatörer  bör utökas för att i större 
utsträckning  möjliggöra bredband på landsbygden genom luftburna system.

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: Kontakt har tagits med både Tele2 och Telia angående utbyggnad av FWA och/eller mobila bredbands lösningar i de 
områden som ligger långt ifrån befintlig optisk infrastruktur dock utan framgång. Man bygger bara där det är lönsamt.

Staten bör ta ett utökat ansvar för skötsel, underhåll, infrastruktur och marknadsföring 
av den mark inom kommunen som är skyddad som naturreservat.

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: Att staten bör ta ett utökat ansvar för skötsel, underhåll, infrastruktur och marknadsföring av naturreservaten inom 
kommunen påtalas vid yttranden. Kommunen för även löpande dialog med länsstyrelsen om behoven av åtgärder inom naturreservaten 
och deltar även i länsstyrelsens nätverk för friluftslivsfrågor samt deras samverkansgruppen för skyddad natur i länet.

Texten ”Arvidsjaurs kommun tillhör skogssamebyarnas åretruntmarker. Om man uppför 
fritidshus och bostäder inom åretruntmarkerna föreligger påverkan av ren på
olika sätt. Detta kan t.ex. innebära att tomtägaren behöver stängsla in tomten eller 
acceptera att renar beträder tomten. Dock får stängsel inte uppföras så att de utgör ett 
hinder för renflytt (94 § rennäringslagen).” bör läggas in som upplysning i bygglovet för 
att informera fastighetsägare om vad som gäller.

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: Texten har lagts in som upplysning i mallen för bygglov och förhandsbesked.

Vattenskyddsområden med föreskrifter ska inrättas för samtliga kommunala 
dricksvattentäkter. Vid upprättandet av vattenskyddsområden ska effekter av ett 
förändrat klimat beaktas. 

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: Framtagande av nya vattenskyddsområden med föreskrifter pågår för Lauker, Auktsjaur, Glommersträsk, Svedjan, 
Abborrträsk och Arvidsjaurs vattentäkter pågår. 



Kommunen bör analysera in- och utflyttningen till kommunen i syfte att få mer kunskap 
om vad som gör att personer flyttar till och från Arvidsjaur för att kunna använda 
informationen för verksamhetsutveckling

Samhällsbyggnad Samhällsbyggnads: Näringslivsenheten har inom projektet "Flytta Hit" genomfört en enkätundersökning om inflyttare. 

Kommunens elevhälsa och socialförvaltning ska söka samverkan med kyrkan i att arbeta 
förebyggande för barn- och unga och att implementera föräldrastödsverksamhet i 
ordinarie verksamhet.

Socialförvaltningen Socialförvalningen: Ett arbete har påbörjats för att skapa ett förebyggande arbete för en bättre trygghet och studiero genom 
Arvidsjaurmodellen. 

Behovet av nya vård- och omsorgsplatser bevakas. Om behov uppstår bör nya platser 
tillskapas i Arvidsjaurs tätort. 

Socialförvaltningen Socialförvalningen: Bevakas löpande.

 Äldreomsorgen bör ställas om mot ett arbetssätt för en ökad trygghet och minskad 
ensamhet för de äldre. En del av den omställningen är att arbete med 
trygghetsskapande teknik som också möjliggör för den äldre att bo hemma så länge 
som möjligt.

Socialförvaltningen Socialförvalningen: Förvaltningen arbetar enligt "God och nära vård" som handlar om en personcentrerad vård som syftar till en ökad 
trygghet och minskad ensamhet för de äldre. Förvaltningen kommer även under 2022 att erbjuda hembesök för 80+. 

Arvidsjaurs kommun ska möjliggöra för företag som bedriver verksamhet i kommunen 
att lämna anbud på kommunens upphandling av varor och tjänster. En åtgärd är att ta 
fram en utbildning inom upphandling.

Stöd Stöd: Kommunen planerar fysiska träffar tillsammans med upphandlingsenheten och lokala företag men har inte kunnat genomföra detta 
under pandemin. Träffarna kommer att genomföras under 2022. 

Kommunen bör arbeta med marknadsföring och inflyttarservice riktat gentemot nya 
invånare.

Stöd Stöd: En projektledare för projektet "Flytta Hit" anställdes under oktober 2021.

Kommunen bör bidra till att skapa nätverk och ordna mötesplatser för att underlätta 
samarbete mellan olika aktörer inom besöksnäringen.

Stöd Stöd: Näringslivskontoret har flera projekt som syftar till att skapa mötesplatser och underlätta samarbete. Humlan är också ett sätt att 
skapa en fysisk mötesplats för detta.

Kommunen bör bjuda in till årliga dialogmöten mellan olika areella näringar. Stöd Stöd: En fysisk träff planeras under 2022. Insatsen har fått vända på grund av pandemin. 
Kommunen bör erbjuda kostnadsfri rådgivning och visa på finansieringsmöjligheter till 
den som vill starta eller utveckla sitt företag.

Stöd Stöd: Genomförs i hög grad via näringslivskontoret.

Kommunen bör genom omvärldsbevakning identifiera och stimulera till nya 
affärsmöjligheter.

Stöd Stöd: Löpande

Kommunen bör genomföra insatser för att höja allmänbildningen om urfolket samerna, 
samisk kultur, renskötsel och andra samiska näringar – både för  tjänstepersoner och 
politiker men också för näringsliv, skolor och allmänhet. 

Stöd Stöd: Under 2021 genomfördes en utbildning kring Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt renskötsel för tjänstemän 
och förtroendevalda.

Kommunen bör genomföra platsmarknadsföring som stärker Arvidsjaurs kommuns 
profil och attraktionskraft för boende, besökare och inflyttare. Den digitala närvaron är 
särskilt viktig.

Stöd Stöd: Se tidigare kommentar om Flytta Hit-projektet.

Kommunen bör genomföra värdskapsutbildningar för besöksnäringen och andra 
aktörer.

Stöd

Kommunen bör medverka till fler reseanledningar, genom att marknadsföra och 
synliggöra befintligt utbud av vad som finns att se och göra.

Stöd

Kommunen bör påverka det statliga skogsbolaget att ta ett större lokalt ansvar vad 
gäller leverans av biobränsle inom kommunen.

Stöd

Kommunen bör samverka kring utveckling av flyget och flygplatsen. Stöd Stöd: Löpande
Kommunen bör skapa förutsättningar för kvalitets- och kompetensutveckling i 
näringslivet.

Stöd Stöd: Genomförs via lärcentra och olika utvecklingsprojekt som näringslivenheten bedriver.

Kommunen bör sträva efter att ge näringslivet bra förutsättningar för att utveckla 
attraktiva turistboenden.

Stöd Stöd: Nyföretagarcentrum erbjuder kostandsfri rådgivning till nystartade företag.

Kommunen ska arbeta för att på olika sätt stödja nya och befintliga entreprenörer inom 
handeln, till exempel genom riktade utbildningsinsatser.  Genom dialog och 
kunskapsutbyte identifieras aktuella utmaningar och behov av ny kunskap och 
kompetens.

Stöd Stöd: En stor utbildningsinsats, riktad mot handeln, för att utveckla e-handeln och synas på sociala medier har genomförts. 

Kommunen bör stötta utvecklingen av Lappstaden. Stöd
Kommunen bör ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan för att underlätta 
rekrytering av rätt kompetens och därmed stärka konkurrenskraften. 

Stöd Stöd: En kompetensförsörjningsplan är framtagen och antogs under februari 2022. Ett implementeringsarbete kommer att genomföras 
under 2022.

Kommunen bör tillse att det finns kontaktytor mellan näringslivet och kommunens 
tjänstepersoner och politiker.

Stöd Stöd: Två branschträffar har genomförts med kommunstyrelsen. Utöver detta har ytterligare dialogmöten genomförts med både politiker 
och tjänstemän. Svenskt näringsliv har även bjudits in till en träff och en politikerpropmenad genomförts. Näringslivsavdelningen har även 
stöttat Företagarna för att genomföra frukostmöten under 2021.

Kommunen bör uppmuntra och stödja andra aktörer som företag och föreningar att 
använda relevanta delar av destinationens grafiska profil.

Stöd

Kommunen bör vara en aktiv part i frågor som bedöms vara av särskild vikt för 
näringslivets utveckling, exempelvis vid markfrågor, investeringskapital, eller 
etableringar och behov utav särskild kompetens och/eller arbetskraft.

Stöd Stöd: Löpande

Kommunen bör verka för att verksamheten vid Arméns jägarbataljon och 
Försvarsmaktens vinterenhet utvecklas.

Stöd Stöd: Regementet återupprättades under 2021.

Kommunen ska verka för ett attraktivt centrum som kan tillhandahålla lokaler med goda 
affärslägen.

Stöd Stöd: Löpande

Kommunen bör verka för utveckling av infrastruktur och kommunikationer som är av 
särskild vikt för näringslivet.

Stöd Stöd: Löpande

Kommunen bör även undersöka förutsättningarna för ett projekt där obebodda hus 
inventeras för att tillgängliggöra dem på marknaden. 

Stöd Stöd: Kommunen har stöttat byarna för att kunna arbeta med frågan.

Kommunen bör arbeta aktivt och långsiktigt för en jämlik folkhälsa. Stöd Stöd: Kommunen har ett hälso- och trygghetsråd som dock pausats under pandemin.
Kommunen kan verka för att ge möjligheten åt det mindre företaget och lokala företag 
att se körning av kollektivtrafik och skolskjutsar som en sidosysselsättning eller extra 
inkomst till sin verksamhet.

Stöd

Kommunen ska verka för en fortsatt utveckling av testnäringen. Stöd Stöd: Löpande
Kommunen ska verka för en utveckling av renskötseln och den skogssamiska kulturen. Stöd Barn- och utbildningsförvaltningen: Förskolan har genomfört fortbildning för personal om den samiska kulturen. Förvaltningen planerar att 

utveckla arbetet ytterligare.
Proaktiv samverkan med Arbetsförmedlingen bör utvecklas. Stöd Stöd: Genomförs löpande med hänsyn till den nya strukturen på Arbetsförmedlingen.
Tidiga insatser som utbildning, arbetsmarknadsinsatser och annat som leder till varaktig 
sysselsättning.

Stöd Stöd: Genomförs via projekt.

För att stödja utvecklingen av en mer jämlik organisation och kommun bör utbildning 
riktad mot tjänstepersonerna inom kommunen utföras minst en gång per år.

Stöd Stöd: En utbildning var planerad men ställdes in pga pandemin.

Kommunen ska bidra till att öka kunskapen och insikten om handelns betydelse för 
samhället hos beslutsfattare, opinionsbildare och den breda allmänheten.

Stöd Stöd: Att kommunen har delat ut presentkort till sina anställda har varit positivt. Handeln har även bjudits in till en branschträff med 
kommunstyrelsen.

Åtgärd i riktlinjerna för bostadsförsörjning Ansvarig instans
Minst en gång per mandatperiod bör kommunen via enkät eller intervju med aktörer 
inom bostadsförsörjning kolla av läget på bostadsmarknaden.

Kommunstyrelsen Samhällsbyggnads: I samband med Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät skickas en enkät ut till de lokala bostadsbolagen. 

Kommunen bör sträva efter flexibla detaljplaner för att långsiktigt vara förberedd på 
förändrade förutsättningar.

Miljö-, bygg- och 
hälsoskydds-nämnden

Samhällsbyggnads: Kommunen strävar genomgående efter så flexibla detaljplaner som möjligt. 

Vid frigörande av kommunala lokaler ska möjligheterna till ombyggnation för 
bostadsändamål analyseras. 

Kommunstyrelsen Samhällsbyggnads: Inga kommunala lokaler har frigjorts under 2021.

Kommunen ska verka för att få privata aktörer att vilja investera och bygga bostäder i 
kommunen för att möjliggöra rotation och flyttkedjor på bostadsmarknaden.

Kommunstyrelsen Stöd: Kommunen stöttar de aktörer som har uttalat behov av detta. 

Vid nyproduktion av bostäder bör det kommunala bostadsbolaget bygga lägenheter 
med hög tillgänglighet och som attraherar en bred målgrupp och därigenom kan 
användas på ett flexibelt sätt. 

Arvidsjaurhem AB A-hem: Endast aktuellt vid ev nyproduktion

Det kommunala bostadsbolaget bör presentera uppgifter om tillgänglighetsnivån för 
varje byggnad för att underlätta för bostadssökande

Arvidsjaurhem AB A-hem: Inventering klar. Hemsidan under utveckling för att kunna presentera på ett överskådligt sätt. Klart Q1 2022.

Det kommunala bostadsbolaget bör arbeta för att kontinuerligt höja tillgänglighetsnivån 
för sitt bostadsbestånd. För mer kostsamma åtgärder behöver kostnaden vägas mot 
nyttan.

Arvidsjaurhem AB A-hem: Pågående

Socialnämnden och Arvidsjaurhem AB ska fortsätta samarbetet för att säkra tillgången 
till bostäder för socialt utsatta grupper

Arvidsjaurhem AB och 
socialnämnden

A-hem: Pågående

För att verka för en miljömässigt hållbar uppvärmning ska kommunen informera aktörer 
som är intresserade av att bygga bostäder om möjligheterna till energirådgivning

Kommunstyrelsen Samhällsbyggnads: Kommunen har gemensam energirådgivning tillsammans med Arjeplog och Älvsbyn.



Det ska finnas en fyraårig planberedskap för bostäder. Detta innebär att det ska finnas 
villatomter och mark för flerbostadshus till försäljning som motsvarar förväntad 
efterfrågan minst för de närmaste fyra åren. 

Kommunstyrelsen Samhällsbyggnads: Under 2021 såldes 6 villatomter. Om man antar att denna utveckling kommer att fortsätta innebär det att det behövs 
24 villatomter under en 4-årsperiod. Totalt inom kommunen finns 46 villatomter till försäljning varav 30 inom Arvidsjaurs samhälle. 
Kommunen har sett en ökad efterfrågan på villatomter de senaste åren. Kommunen har därför sedan ett tag tillbaka börjat titta på 
möjligheterna att tillskapa nya villatomter i Arvidsjaurs samhälle. I översikts- och tillväxtplanen finns tre nya områden utlagda inom 
Arvidsjaurs samhälle. 

När det gäller området vid Byggyrkesgatan och Teknikerstigen så pågår en detaljplaneprocess för att möjliggöra nya tomter. 

När det gäller markområdet vid Prästtjärn har kommunstyrelsen beslutat att erbjuda sig att köpa markområdet av nuvarande 
fastighetsägare. Innan kommunen kan köpa marken behövs dock en utredning om huruvida marken är förorenad. Detta då det funnits en 
gammal handelsträdgård på platsen. Kommunen har fått externa medel för en sådan undersökning och denna genomförs just nu. 

När det gäller områdena ovanför Östra och Västra Ringlet meddelade länsstyrelsen att det krävs en arkeologisk utredning. Utredningen har 
genomförts och samhällsbyggnadsförvaltningen gör utifrån detta bedömningen att lämningarna i området inte kommer att resultera i 
några hinder mot att bebygga området även om vissa hänsynstaganden är nödvändiga. Västra Kikkejaure sameby uttalat att de är negativa 
till bostadsbebyggelse på platsen varför kommunen i detta läge har valt att avvakta med att gå vidare i ärendet. 

Kommunen bör årligen sammanställa statistik om antalet bosatta och åldersfördelning i 
orterna Lauker, Vuotner, Deppis, Renträsk, Fjällbonäs, Pjesker, Järvträsk, 
Glommersträsk, Moräng, Abborrträsk, Storberg, Renvallen, Akkavare, Auktsjaur, 
Moskosel, Rättsel. Detta i syfte att kunna följa utvecklingen över tid. 

Kommunstyrelsen Samhällsbyggnads: En första statistik sammanställdes 2020-10-02. Statistik har sedan sammanställts per 2021-01-01 och 2022-01-19.

Uppföljning av åtgärderna i åtgärder riktlinjerna för bostadsförsörjning ska ske i 
samband med årsbokslut och uppföljning av översikts- och tillväxtplanen.

Kommunstyrelsen 
samordnar 
uppföljningen

Samhällsbyggnads: Uppföljning genomförd för 2021 genom sammanställande av uppgifter från förvaltningarna och bolagen.


