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Protokoll - Landsbygdsrådets sammanträde   
2019-05-20 
 
Lokal: Månljuset i kommunhuset 
Tid: 18.00-20.30 
 
 
Närvarande: Sara Lundberg, kommunalråd, Jenny Bjur, Abborrrtäsk, Maria Isaksson, Auktsjaur, 
Roland Danielsson, Glommersträsk, Jonas Wallström, Glommersträsk, Anna-Lena Larsson, Hedberg,  
Ing-Marie Bernhardsson, Fjällbonäs, Eva Granström, Moskosel, Britt-Inger Lindgren, Moskosel, Sofie 
Lundberg Nilsson, landsbygdsansvarig, Bertil Degerlund, Hela Sverige ska leva,  Britta Lundgren, 
samhällsbyggnadsenheten.  

 
1. Mötets öppnande av Sara Lundberg. 

 
2. Val av justerare. 

Jenny Bjur valdes till justerare. 
 

3. Val av representanter i Arvidsjaurs Landsbygdsråd. Se bilaga med förteckning av representanterna.  
 
Abborrträsk med omnejd  
Abborrträsk med byarna Nyvall, Baktsjaur, Grundträsk  
Ordinarie: Jenny Bjuhr, Abborrträsk 
Ersättare:  Gunnel Norén 
Akkavare med omnejd 
Akkavare med byarna Rönnberg, Auktsjaur  
Ordinarie: Birger Lundberg, Akkavare  
Ersättare:  Maria Isaksson  
Glommersträsk med omnejd  
Glommersträsk med byarna Moräng, Järvträsk, Södra Sandträsk, Utterliden, Hålberg 
Ordinarie: Roland Danielsson, Glommersträsk  
Ersättare:  Jonas Wallström, Glommersträsk  
Lauker med omnejd  
Lauker med byarna Fjällbonäs, Deppis, Pjesker, Serrejaur, Vuotner, Åkroken  
Ordinarie: Ingrid Gran, Pjesker  
Ersättare:  Ing-Marie Bernhardsson, Fjällbonäs  
Moskosel med omnejd  
Moskosel med byarna Rättsel, Tjappsåive, Suddesjaur  
Ordinarie: Eva Granström, Moskosel  
Ersättare:  Britt-Inger Lindgren, Moskosel  
Renvallen med omnejd   
Renvallen med Storberg, Hedberg, Kläppen, Månsträsk, Avaviken, Renviken, Gullön, Övre 
Långträsk Ordinarie: Anna-Lena Larsson, Hedberg  
Ersättare:  Vakant  
Kommunstyrelsen   
Ordinarie: Sara Lundberg (s) Ordinarie: Kristina Bäckström (c) Ersättare:  Leif Andersson (c)  
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Ulf Starefeldt, kommunchef  
Sofie Lundberg Nilsson, samordnare landsbygdsfrågor 

 
Rådets sammansättning fastställdes.  
Jonas Wallström, Glommersträsk valdes till vice ordförande i landsbygdsrådet. 

 
 

4. Utvärdering av serviceplanen  
 
Bertil gick igenom hur processen gick till när serviceplanen kom till samt hur den är uppbyggd 
med åtgärder och kompletterande handlingsplan. 
Frågor som bredband och mobiltäckning har fortfarande hög prioritet hos landsbygdsrådets 
representanter. Information om hur utbyggnaden i byarna fortlöper är dålig. Tydligare 
information är önskvärd. 
Sofie kontaktar Glen om arbetet att sprida informationen ut till de byar som efterfrågar bättre 
information.  
E-hälsa eller liknande de hälsorum som finns i Västerbottens byar är väldigt intressant även 
för Arvidsjaurs byar enligt landsbygdsrådet. 
 
Landsbygdsrådet föreslår: 
- att en årlig utvärdering av SP görs på landsbygdsrådets möte i maj.  
- att landsbygdsrådet kan utvärdera SP vid landsbygdskonferensen, vart annat år. 
- att kommunens förvaltningar/enheter som är berörd av SP gör en årlig uppföljning av SP 

innan LBR möte i maj. 
 

5. Landsbygdsprojekten 
Kommunen föreslår att landsbygdsrådet tillstyrker två projekt; 
 
”Arvidsjaur i utveckling”, ett leaderprojekt med syfte att vidareutveckla metoder för samverkan 
mellan landsbygdens föreningar, företag och kommunen. Projektägare: Kommunen. 
 
”Smarta hållbara byar” som ägs av LTU (Luleå Tekniska Universitet) med Region Norrbotten 
som initiativtagare. Projektet handlar om utveckling av digitala lösningar på landsbygden där 
man eftersträvar en pilotbygd i varje kommun. Kommunen föreslås medfinansiera projektet.  
 
Båda projekten tillstyrktes enhälligt av landsbygdsrådet. 

 
6. Information 

 
Britta Lundgren informerade om hur kommunen arbetar för att ta fram en ny översiktsplan. 
Genom att träffa olika aktörer som finns i samhället eftersträvas att få en så bra bild som 
möjligt över vad som ska prioriteras. Översikts- och tillväxtplanen ska vara väl förankrad när 
beslut sen ska tas under 2020. 
Synpunkter som lyftes under mötet, 
Förfallna byggnader i byarna påverkar men även de skrotbilar som finns ställda på olika 
fastigheter påverkar attraktiviteten att vilja bo där. 
Gruvintressenterna samt tågtestprojektet lyftes fram som projekt som skulle kunna leda till 
utveckling. 
En fråga om tomter i Abborrträsk fortfarande fanns att köpa, Britta berättade att det finns 
tillgängliga som lediga tomter på https://www.arvidsjaur.se/sv/boende/Hyra-eller-kopa-
bostad/Lediga-tomter/lediga-tomter-abborrtrask/ 
En av deltagarna lyfte att det är bra att kommunen inte har vindkraft. 
Om någon vill komma med inspel till översiktsplanearbetet kan man göra det via 
www.arvidsjaur.se/oversiktsplanen 
 

https://www.arvidsjaur.se/sv/boende/Hyra-eller-kopa-bostad/Lediga-tomter/lediga-tomter-abborrtrask/
https://www.arvidsjaur.se/sv/boende/Hyra-eller-kopa-bostad/Lediga-tomter/lediga-tomter-abborrtrask/
http://www.arvidsjaur.se/oversiktsplanen
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Pilotprojektet ”service i samverkan” (via Hela Sverige ska leva) har gett ut en inspirations- 
folder som beskriver intressanta satsningar och arbetssätt i alla 11 kommunerna som 
medverkar i pilotprojektet. Skriften delads ut till mötesdeltagarna.  

 
Informerades om att en enkät kommer att skickat ut till byaföreningarna. Den handlar om att få 
föreningarnas synpunkter på samverkan mellan byarna och kommunen. Enkäten ska ligga till 
grund för fortsatta gemensamma diskussioner i bygdeområdena under hösten. Enkäten 
kommer att kunna fyllas i digitalt. 
 

7. Övriga frågor  
-Fråga A   
Många små föreningar i byarna retar sig på att de måste betala en månatlig utgift för VA, 
som de inte använder sig av. Oftast är vattenledningarna i sådant skick att man inte vågar 
använda sig av dem.  
Förslag: De som inte använder sig av något vatten ska helt befrias från avgift. De föreningar 
som har någon liten förbrukning betalar förbrukningsavgift, men inte någon fast avgift.  
Vilken avgift betalar föreningarna i samhället? 
Föreningar som har egna lokaler på samhället betalar enligt taxa.  
Föreningar i kommunen får nyttja kommunens lokaler hyresfritt. 
Svar från Erika Harr  
”Alla anslutna fastigheter ska betala avgift efter den taxa som finns idag 
Den som äger en fastighet, oavsett om det är en privatperson eller förening, som är ansluten 
till kommunalt VA ska betala brukningsavgift. 
Om kommunen på något vis vill sanktionera enskilda aktörer måste det göras med annat än 
taxepengar och då hamnar det inte på mitt bord. Vi gör ingen skillnad på vem som äger den.” 
 
Driftstöd är möjligt för föreningar att söka, vad som krävs och till vad framgår på  

https://www.arvidsjaur.se/sv/uppleva/foreningar/foreningsstod/ 

Det var tal om att bidragsreglerna till föreningar kunde ändras i samband med detta ärende, 
se bifogad skrivelse som Ulf gjort. Båda dessa skrivelser ligger till grund för beslutet. 

 
Förslag från landsbygdsrådet: att kommunen ser över möjligheten för att återuppta 
driftbidraget. 
Sara kommenterade att kommunens budget är hårt ansträngd varför utsikterna att besluta om  
ytterligare driftsbidrag är minimala. 

 
Fråga B,   
Den sk gårdsavgift som numera kallas “renhållning” och tas ut av i de flesta fall ödegårdar, 
fritidshus eller liknande och som används någon gång per år känns oskälig. Avgiften är 250 kr 
utan att kommunen gör någon motsvarande tjänst. Någon renhållning utförs inte. 

 
Svar från Johan Åberg 
Punkt B så är det nog grundavgiften för fritidshus/byastugor som menas( KF §95, dnr 
00130/2013 2013-07-01) Förklaring till detta neligt nedan; 

 
”Införande av grundavgift för fritidshus 2014  
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2013-07-01 togs ett beslut i kommunfullmäktige att införa en grundavgift för fritidshus inom 
Arvidsjaur kommun med start 2014. År 2017 så beslutades det även att byastugor hamnar på 
samma avgift. Grundavgiften täcker kostnader som INTE har med tömningen eller 
behandlingen av avfallet att göra.  
Grundavgiften är kopplad till varje fastighet och är fristående från tömning och behandling 
av hushållsavfall. Avgiften ska täcka andra kostnader såsom återvinningscentralerna, farligt 
avfall, grovavfall, information, planering och administration mm. Fritidshusägarna ges 
möjlighet att kostnadsfritt lämna grovavfall på de återvinningscentraler som finns inom 
Arvidsjaurs kommun.  

 
Varför då grundavgift? Det är mer rättvist att alla fastighetsägare är med och delar på 
kostnaderna. Alla fastigheter alstrar med tiden något slags avfall. Tidigare har övriga 
abonnenter som betalat grundavgift subventionerat fritidshusen som stått fria från 
grundavgift. 
 
Grundavgiften för fritidshus inom Arvidsjaur kommun är satt till 250kr/år per fritidshus och 
det är väldigt billigt om man tittar på övriga landet som ofta kan ha grundavgifter som är 
flera gånger högre än Arvidsjaurs kommun (och i många fall har de även begränsat besöken 
till ÅVC till ex 3 gånger/år). 
I enlighet med likställighetsprincipen faktureras alla fritidshusägare, både de som är skrivna i 
kommunen samt de som är skrivna på andra platser. 
 
Om man har en fastighet som är obeboelig (förfallen) kan man ansöka om totalbefrielse från 
hämtning och lämning av avfall och därigenom slippa grundavgiften. Ansökningar om 
totalbefrielse handläggs av miljö- och byggenheten mot en avgift. Total befrielse beviljas för 
minst ett år och maximalt fem år i taget.” 
 
 
Landsbygdskonferens hösten 2019 
Beslut - Moskosel arrangerar 2019 års landsbygdskonferens. 
En planeringsgrupp utsågs för att planera innehållet i konferensen. – Sofie L Nilsson 
(sammankallande) Eva Granström, Britt Inger Lindgren, Jenny Bjur och Anna-Lena Larsson. 
 
Till kommande möte i Landsbygdsrådet skall en tydlig genomgång ske av Serviceplanen så 
att det tydligt framgår vilken roll som Landsbygdsrådet har i kommunen. 

 
 

8. Mötet avslutas av ordförande. 
 

Sara Lundberg 
Ordf 
 
Sekreterare 
Sofie L Nilsson 
 
Justerare 
Jenny Bjur 

 

tel:20130701

