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Sim- och sporthall
Utsliten simhall och stort behov av tider i sporthall 
gör att politiken står inför beslut om att bygga nytt.

Sid 2

Ny skolchef
Ulrik Bylander från Älvsbyn har tillträtt som ny 
skolchef i Arvidsjaurs kommun.

Sid 6

Samarbete ger besparingar
Arvidsjaur sköter upphandlingar för 5 kommuner 
utöver sig själva tack vare utökat samarbete.

Sid 8
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Det går bra nu!
Kommunen har en god ekonomi relativt 
sett. Tilldelade medel hanteras med var-
samhet så att det ska räcka till allt som vi 
har beslutat om. 
 Försvarsbeslutet kommer och som det 
verkar nu tar riksdagen beslut under hös-
ten 2020. Allt tyder på att K4 återuppstår 
som regemente. Det innebär stora saker 
för hela samhället för såväl kommunen 
som näringsliv och föreningar med flera.
I spåren av goda nyheter förmärks en 
ökad framtidstro. Antalet investeringar i 
näringslivet ser ut att vara i ökande. 
 I kommunen bedrivs en förstudie av 

byggande av särskilt boende för våra äldre.
En arbetsgrupp kommer att se över vår 
bostadsförsörjningsplan.
 Aktualisering av Översikts-och Tillväxt-
plan pågår. Ta tillfället i akt och tyck till!
 Tallbackaskolans utbyggnad pågår för 
fullt.
Frågan om sim- och sporthall är aktuell.
 Aktiviteter har startat upp i byarna som 
bidrar till utvecklingen.
 Kommunens ranking i näringslivskli-
matet kunde vara bättre. Vi har för avsikt 
att göra något åt detta. I samtal med 
företagarna är vi överens om att vi ska bli 
bättre på att föra en dialog som syftar till 
ett ännu bättre Arvidsjaur där näringslivs-
klimatet är gott. 

Nu närmar sig midvintern med välbehöv-
lig ledighet och tillfällen att umgås och 
trivas med varandra. 

Jag tillönskar alla medborgare en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt År!

Sara Lundberg, kommunalråd

1964 invigdes sim- och sporthallen i kom-
munen. På den tiden utgick statliga bidrag 
för att öka simkunnigheten i landet. Trettio 
år senare, det vill säga 1994, företogs en ny- 
och ombyggnad så att också en äventyrsdel 
ingick. 2024 har det gått ytterligare trettio 
år. Projektering och byggande tar några år så 
det närmar sig att bestämma hur vi ska göra.
 Kommunens skyldighet enligt lag är 
att kunna erbjuda eleverna simundervis-
ning. Utan simhall får detta ske genom att 
eleverna ”bussas” eller att undervisningen 
förläggs till natursjöar och tjärnar. Fullbelag-
da sporthallar i övrigt gör att behovet är stort 

för såväl undervisning som föreningarnas 
aktiviteter. 
 Utöver detta beskrivs badhuset som något 
för invånarna att vara glada och stolta över. 
En attraktion för dagens och morgondagens 
invånare och besökare.
 Byggnaden är utsliten så en renovering är 
inte möjlig. Alternativet är att riva och där-
efter eventuellt bygga nytt. Önskemålen är 
stora. En variant med äventyrsdel med flera 
faciliteter går loss på som mest 250 Mkr. En 
minivariant utan äventyrsdel rör sig mellan 
120-150 Mkr.
 Om man räknar med en ekonomisk livs-
längd om 30 år samt lågt räknat 2 % i ränta 
samt därutöver någon energieffektivisering 
så blir den årliga notan grovt räknat 5-12 
Mkr årligen i 30 år framöver.
 Det är detta som ska betalas från något 
håll. Vi har ännu inte svaret. 

Sim- och sporthall
Politiken står inför att besluta hur 
vi ska göra i denna fråga.

Om man å andra sidan tappar invånare för 
att vi inte har sim- och sporthall så kan vi 
hamna i samma problem ändå. Det kan i vär-
sta fall betyda att befolkningstappet gör att vi 
har sparkrav kvar men då utan badhus.
 Ett inriktningsbeslut planerades tas under 
2019. Detta får vi skjuta på till första halv-
året 2020. Utfall i den nya budgetmodellen 
kan ge öppningar. Möjligt samarbete dels 
med andra kommuner men också med andra 
intressenter kan finnas. Alla svar finns inte 
nu, men om ett halvår vet vi mera.
 Under tiden samtalar olika grupperingar 
om denna fråga. Mail och brev kommer till 
kommunen från enskilda där man uttrycker 
sin åsikt. Det finns ett stort engagemang för 
hur medborgarnas pengar ska användas, 
vilket vi är mycket glada för.

Sara Lundberg, kommunalråd
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– Jag har hunnit med ett tjugotal investe-
ringsärenden såhär långt och utöver det 
varit inblandad i allt från frågor som rör ren 
infrastruktur, som till exempelvis Bussgods, 
till regementets återetablering. Oftast 
handlar det om befintliga företag som vill 
utveckla sin verksamhet men kan även vara 
att man som företagare kört fast i sina kon-
takter med myndigheterna och behöver få 
lite hjälp att finna rätt person att prata med. 

Vad kan man få hjälp med från 
näringslivsenheten? 
– Om du som företagare funderar på att 
utveckla och investera i din verksamhet 
kan vi hjälpa till att titta på olika möjlighe-
ter till finansiering. Vi har god kännedom 
om de företagsstöd som finns tillgängliga. 
Om du bär på en affärsidé som du önskar 
förverkliga kan du få kostnadsfri rådgivning 
via Nyföretagarcentrum. Vi fungerar också 
som lots in till olika myndigheter. Frågorna 
kan handla alltifrån bygglov, miljöärenden, 
upphandlingar, företagsstöd, rekrytering 
eller nästan precis vad som helst. 
 Anne berättar att i dagsläget är hon en-

Ann Enoksson började sin anställning som 
näringslivsstrateg i september. Foto Kent 
Norberg. 

Information från näringslivsenheten
 
Anne Enoksson är nyanställd näringslivsstrateg från och med den 1 september. 
Anne beskriver sina första månader som ganska hektiska men också väldigt 
intressanta och utvecklande.

sam som arbetar med näringslivsfrågor men 
efter årsskiftet kommer förstärkning. 
 – Maria Nilsson som idag huvudsakligen 
arbetar med turism kommer efter årsskiftet 
att arbeta halvtid som näringslivsutvecklare 
och den andra halvtiden med Lärcentrum. 
Att Lärcentrum blir en del av näringslivsen-
heten stärker oss. Kompetensförsörjning 
är en stor utmaning för både privat och 
offentlig sektor.
 Näringslivsenheten planerar att genom-
föra ett utbildningsprogram med start under 
det första kvartalet 2020. Anne berät-
tar att många företag uttrycker behov av 
hjälp att komma framåt i digitaliseringen 
av sina verksamheter, men det finns en 
stor variation i vilken form av insatser som 
behövs. Vissa har idag inte tillgång till en 
fungerande hemsida, många behöver hjälp 
att nå ut med sina produkter och några har 
siktet inställt på en fullskalig webbutik. 
 Utbildningsprogrammet kommer att inne-
hålla tre moduler och företag kan ta del av 
de moduler som de specifikt har ett intresse 
och behov av; Produktion och drift av hem-
sida, marknadsföring via sociala medier och 
sätt upp och driv din egen webbhandel.

Flera av våra tjänsteleverantörer erbjuder 
nu högre hastigheter än 100 megabit per 
sekund (Mbps). Ni som har äldre kunden-
heter måste byta ut dessa för att kunna 
beställa tjänster med högre kapacitet än 
100 Mbps.
 I och med årets etapp av utbyggnad av 
fibernät i tätorten är den planerade utbygg-
naden av tätorten klar. Ni som fortfarande 
saknar fiberanslutning och vill ansluta er 
kan kontakta oss via e-post bredband@
arvidsjaur.se, hemsidan eller e-tjänsten.

Järvträsk är nu utbyggt och uppkopplat. Vi 
planerar att fortsätta utbyggnad av fiber-
nätet i Deppis och Lauker under nästa år. 
I övriga områden är det fortfarande för 
få anmälda för att utbyggnad ska kunna 
genomföras.
 Anmälan för att ansluta sig till stadsnä-
tet görs via en e-tjänst på www.minasidor.
arvidsjaur.se
 Mer information finns på hemsidan, 
www.arvidsjaurstadsnat.se

Kommunens digitalisering
”Digitalt först” är regeringens program för 
digital förnyelse av det offentliga Sverige.
 ”Digitalt först” är även en princip som 
säger att digitala tjänster, när det är möjligt 
och relevant, ska vara förstahandsval i den 
offentliga sektorns kontakter med privat-
personer och företag.
 På www.minasidor.arvidsjaur.se/ hittar 
man alla digitala tjänster. Nya tjänster 
utvecklas och lanseras fortlöpande.
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Familjerådgivning
Familjerådgivningen vänder sig till par, 
familjer och ensamstående som har 
relationsproblem eller svårigheter att få 
familjesituationen att fungera. Besöken
är kostnadsfria. Samtalen sker under 
sekretess och ingen dokumentation sker. 
 För mer information/tidsbeställning, 
ring familjerådgivare Solweig Öjebrandt, 
072-564 57 60.
 

Budget- och 
skuldrådgivning
Kommunen erbjuder kostnadsfri budget- 
och skuldrådgivning till dig som bor i 
Arvidsjaur. Vi kan bland annat hjälpa dig 
med att se över vardagsekonomin, lägga 
upp en budget och ansöka om skuld-
sanering.
 Du får träffa en rådgivare för ett enskilt 
samtal. All rådgivning är kostnadsfri. Vi 
har tystnadsplikt och delar inte dina upp-
gifter med någon utan ditt medgivande. 
För att boka tid, ring 0960-16517 eller 
lämna en ansökan via vår e-tjänst på 
www.arvidsjaur.se.
 När du kommer till oss beskriver du 
din situation och vi hjälper dig att söka 
lösningar. För att du ska få så korrekt 
rådgivning som möjligt, ta med uppgifter 
om hela hushållets inkomster, boende-
kostnad, skulder/lån och annat som har 
betydelse för din ekonomi.  

Vill du bli... 
...kontaktperson? 
...kontaktfamilj? 
...familjehem?

Har Du plats i hem och ett varmt hjärta? 
Barn i Arvidsjaur behöver dig! Vi är i behov 
av stöd till barn och unga i olika åldrar. 
Bli ett stöd för ett barn och gör skillnad. 
Ring Anna: 0960-16510, 070-342 78 18 
eller maila intresseanmälan till: 
anna.lindblom@arvidsjaur.se

Vad kan ett personligt ombud hjälpa 
mig med?
 
• Sysselsättningsfrågor 
• Myndighetskontakter 
• Rätt vård och stöd 
• Bostad/bostadslöshet 
• Ensamhet/utanförskap 
• Fritiden
 
Det personliga ombudet är ingen myndig-
hetsperson. Vi skriver inte journaler och har 
tystnadsplikt. All kontakt med oss är frivillig.

Anna Jakobsson, 0960-155 44. 
Kenneth Lindmark, 0960-165 66.

Har ni behov av att samtala med någon? 
Hemterapeuten erbjuder föräldrar med barn 
0-20 år stödsamtal upp till 5 gånger, vilket 
är både frivilligt och avgiftsfritt.
 Med hjälp av hemterapeuten kan familjen 
finna nya rutiner och strategier för att på ett 
bättre sätt klara vardagen. Man jobbar med 
de styrkor som finns i familjen och lyfter 
fram det som fungerar.
 Känner du att detta är något för dig kan 
du själv (ungdom eller förälder) kontakta 
hemterapeuten per telefon eller mail som 
då erbjuder tid för samtal så snart som det 
är möjligt.

Hemterapeuten för inga journaler, endast 
minnesanteckningar. Om behovet kvarstår 
efter 5 träffar kan man göra en ansökan om 
fortsatt kontakt med hemterapeut hos en 
socialsekreterare.
 Hemterapeuten har tystnadsplikt, dock 
anmälningsplikt.
 Hemterapeuten nås vardagar kl. 07.30-
16.00 på 0960-165 10, 070-342 78 18 
eller anna.lindblom@arvidsjaur.se

Personliga ombud Arvidsjaur och Arjeplog 

– Att vara på Resurscentrum har varit bra, 
men platsen för att skriva tenta har inte va-
rit optimal. Så nu när vi fick möjligheten att 
flytta till ett klassrum på Sandbackaskolan 
sa vi inte nej, säger Maria Nilsson, ansvarig 
för Arvidsjaurs Lärcentrum. 
 Här är det tänkt att man som distans-
student ska kunna plugga, skriva tenta och 
delta i fjärrundervisning.
 – Att vi dessutom har fått statsbidrag 
via Akademi Norr för att rusta upp lokalen 
känns super! 
 Förutom att stötta distansstudenter i 
deras studier jobbar Arvidsjaurs Lärcentrum 
även med kompetensutveckling av den 
privata och offentliga sektorn och kommer 
under år 2020 att ta fram en strategisk 
kompetensförsörjningsplan. 
 – Vi strävar efter ett nära samarbete i 
utbildningsfrågor på alla nivåer och kom-
mer att initiera, samordna och genomföra 
riktade utbildningsinsatser där det finns 
ett behov av vidareutbildning, säger Maria 
avslutningsvis.

Arvidsjaurs Lärcentrum tar nya tag! 
Från och med januari 2020 flyttar Lärcentrums lokaler 
från Resurscentrum till Sandbackaskolans C-Hus. 

Råd– och stödsamtal till föräldrar och barn/ungdomar
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Nationella minoriteter
i Arvidsjaurs kommun
Från och med 2019 flaggar kommunen 
på följande officiella flaggdagar:

Sverigefinnarnas flaggdag 

24 februari

Romernas internationella flaggdag 

8 april

Tornedalingarnas/meänkielis flaggdag 

15 juli

Kommunen har skyldighet att ge de nationella 
minoriteterna i Sverige möjligheter till inflytande 
i frågor som berör dem  och samråda. Därför 
ska kommunen inbjuda till öppna samråd med 
de nationella minoriteterna: 
• Romer/resande
• Sverigefinnar/finländare
• Tornedalingar/meän-kielitalande

Vad behövs och vad vet ni om vad lagen säger? 
Information kommer via AnnonsXet och kom-
munens hemsida under 2020.

Samisk information:

Bures! – Aktuell information från Samisk 
förvaltning Árviesjávrien kommuvdna 
 
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär att Arvidsjaur som 
samisk språkförvaltningskommun har en skyldighet att:

• Informera om de rättigheter som lagen innebär för befolkningen.
• Kommunen måste ha mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete 
• Samråd ska ge möjlighet till inflytande i frågor som berör de nationella 
 minoriteterna  för att kommunen ska kunna beakta deras synpunkter 
 i beslutsfattande. 
• Äldre samer ska vid behov av omsorg erbjudas plats i äldreomsorg där 
 hela eller väsentliga delar erbjuds på samiska och beakta de äldres behov 
 att upprätthålla sin kulturella identitet.
• Samiska barn ska erbjudas plats i förskola där hela eller väsentliga delar 

erbjuds på samiska om föräldrarna begär det. Detta oavsett om samiska 
 talas i hemmet.

I foajén på Medborgarhuset finns ett tidskriftställ med informationsmaterial om 
lagstiftningen, äldreomsorg, förskoleverksamhet, nationella minoriteter som 
delas ut gratis för de som är intresserade.

Samiska seniorträffar +65 år med teman fortsätter under 2020. Fredagar 
kl.10.00-12.00 följande datum: 17/1, 31/1, 14/2, 28/2, 13/3, 27/3, onsdag 
8/4, 24/4, 8/5 och 5/6. Plats: källaren på Ringelsta trygghetsboende. Senare i 
grillkåtan bakom Ringelsta när den tinat fram. 

Samiska nationaldagen 6 februari firas årligen, detta år i samarbete med 
samisk förvaltning, kommunbiblioteket och Arvidsjaurs församling. Flaggning 
kommer att ske på kommunens flaggstänger samt utanför församlingshemmet. 
Inplanerat i programmet är gemensam sång av den samiska nationalsången, tal, 
tårta mm. Mer information kommer.

Biejvieh! 2020 (samiska veckan) anordnas 10-14 februari,. Inplanerat är 
samiska författarbesök, filmvisningar, visning av samiska tv-program, samisk 
dans låg- och mellanstadiet, Mer information kommer succesivt på FB-sida samt 
annonser. https://www.facebook.com/biejvieh.se/

Öppna samråd för allmänheten har genomfört under hösten 2019 inom samisk 
förskola, kultur- och biblioteksverksamhet och samisk äldreomsorg. Det har varit 
välbesökt och efterfrågat och vi fortsätter under 2020 med aktuella teman som 
samisk idrott och hälsa, samiska barn och ungdomars inflytande mm. Se även 
på https://www.arvidsjaur.se/sv/kommun/Information-pa-samiska/

Vill ni komma i kontakt med samiska koordinatorn, behöver hjälp vid kommunala 
ärenden, vill veta om dina rättigheter eller har andra frågor? Ring Mariann 
Lörstrand Blind 0960-165 14 eller via e-post: mariann.lorstrand@arvidsjaur.se

Varför behövs samisk äldreomsorg?
Frågan dyker upp ibland. Som alla människor har man individuella 
behov och är uppväxt i ett sammanhang. 

Som äldre same har man vuxit upp inom samisk kultur och traditioner och har 
även ibland haft samiska som hemspråk. En del har levt liv inom tex renskötsel, 
slöjdat, varit mycket i skog och mark, ätit samisk mat, pratat samiska dagligen. 
 Den bakgrunden gör att man som same kan skilja sig markant från majoritets-
befolkningen och ger andra behov på ålderdomens höst. Äldre samer vill träffas 
och prata om det som berör och intresserar dem. Detta innebär att det finns ett 
behov för samisk äldreomsorg och olika slags aktiviteter där äldre samer kan 
träffas.
 På grund av att Sverige inte varit så duktiga på att tillvarata nationella mino-
riteters rättigheter genom århundranden har man sedan 2010 instiftat lagar 
kring detta. Läs mer på kommunens hemsida om du vill fördjupa dig i lagarna: 
arvidsjaur.se/sv/kommun/Information-pa-samiska

Samernas nationaldag 6 februari
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Öppettider på 
biblioteken under 
jul- och nyårshelgen
Arvidsjaurs bibliotek:

Lördag 21/12 ................11.00-13.00
Måndag 23/12 .............12.00-16.00
Julafton ..................................STÄNGT
Juldagen ................................STÄNGT
Annandag Jul .........................STÄNGT
Fredag 27/12 ................12.00-16.00
Lördag 28/12 ................11.00-13.00
Måndag 30/12 .............12.00-16.00
Nyårsafton .............................STÄNGT
Nyårsdagen ...........................STÄNGT
Torsdag 2/1 .................. 12.00-19.00
Fredag 3/1 ....................12.00-16.00
Lördag 4/1 ....................11.00-13.00
Trettondedag jul ....................STÄNGT

Glommersträsks bibliotek:

Juldagen ................................STÄNGT
Nyårsdagen ...........................STÄNGT

Ordinarie öppettider
Arvidsjaurs bibliotek:

Måndag ......................... 12.00-19.00
Tisdag.............................12.00-16.00
Onsdag ...........................12.00-16.00
Torsdag ......................... 12.00-19.00
Fredag ............................12.00-16.00
Lördag ............................11.00-13.00

Glommersträsks bibliotek:

Onsdag .......................... 08.30-11.00

ARVIDSJAUR

Innan Ulrik blev rektor i Älvsbyns 
kommun arbetade han i nästan 15 år 
som musiklärare på Fridhemsskolan i 
Arvidsjaur samt Ringel- och Moskolsel-
skolan.  
 Ambitionen är att tillsammans med 
rektorer, personal och politisk ledning 
utveckla en god skolkultur i Arvidsjaurs 
kommuns skolor och förskolor.  

Ulrik Arvidsjaurs kommuns 
nya skolchef
 
Ulrik Bylander, Älvsbyn, tillträdde som ny skolchef i början av december. 
 – Det ska bli roligt och spännande att jobba som skolchef för Arvidsjaur 
kommuns skolor och förskolor.

– Lärande och hälsa är två centrala 
och samspelande delar för att eleverna 
ska lyckas i dagens skola och samhälle 
med alla dess utmaningar. Men det är 
även viktigt att det finns en långsiktig-
het och kontinuitet i såväl undervis-
ningen som i den strategisk skolutveck-
lingen, säger Ulrik.

Normalt har medborgarservice öppet 
måndag-torsdag kl. 07.30-16.30 och fre-
dag kl. 07.30-16.00, med stängt för lunch 
kl. 12.00-13.00. Juni till augusti är det 
öppet måndag-fredag kl. 07.30-16.00. 
 På medborgarservice kan du få infor-
mation om vart du ska vända dig i ett 
visst ärende, lämna in post till kommu-
nen, hjälp med att komma i kontakt med 
rätt handläggare med mera. 
 Vill träffa någon handläggare är det 
alltid bra om du i förväg bokar tid, så att 
den personen du söker har tid för just dig 
och ditt ärende. Skicka e-post till 
reception@arvidsjaur.se eller gå in på 
kommunens hemsida www.arvidsjaur.se
där du under e-tjänster kan hitta de vanli-

gast förekommande blanketterna, digitala 
e-tjänster och rapportera fel på gatubelys-
ning vatten, avlopp etc.  
 Är det ingen på plats i medborgarservice 
när du kommer beror det säkerligen 
på att det är något annat som behöver 
göras i huset. Ring då 0960-155 05, 
telefonnumret syns tydligt på en skylt i 
receptionen. Då får du direktkontakt med 
någon som snart kommer och hjälper dig. 
Telefon finns på receptionsdisken. 
 Medborgarservice fungerar också som 
kommunens turistbyrå och det innebär 
att det under vissa perioder kan vara rätt 
så många besökare att informera. 

Camp Gielas  
23 december till 6 januari har vi 
begränsade öppettider.

Receptionens öppettider: 

23/12 ...........................07.00-16.00
24-26/12 ..............................STÄNGT
27/12 - 6/1 ................. 09.00-16.00
Nyårsafton 30/12 ....... 09.00-16.00

Lunchstängt alla dagar 12.00-13.00.

Från och med 7 januari har vi
ordinarie öppettider.

Medborgarservice 
 
Medborgarservice är vad som brukade kallas receptionen. 
Det är det första du möter när du besöker kommunhuset.
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Budget 2020
Kommunens mål- och resursplan som har antagits av 
kommunfullmäktige den 29 oktober har ett positivt 
resultat med 5,2 Mkr vilket är lite över 1 % målet. 
Verksamhetens nettokostnad är 448,9 Mkr och det 
finansieras med skatteintäkter och statsbidrag på 
453,1 Mkr. Investeringarna är planerade till 50,3 Mkr.

Kommunens resultat
Perioden 1 januari – 31 augusti 2019 exkl. interna poster.

Budgetavräkning tkr Budget Redovisat Prognos för
 2019 2019-08-32 2019

Verksamhetens intäkter 159 787 104 486 157 222
Verksamhetens kostnader  -581 980 -361 123 -569 435
Avskrivningar -16 600 -11 748 -17 700 
Verksamhetens nettokostnader -438 793 -268 385 -429 913

Skatteintäkter 315 096 208 885 314 785 
Generella statsbidrag och utjämning 122 426 83 600 122 400 
Verksamhetens resultat -1 271 24 100 7 272

Finansiella intäkter 1 400 1 168 1 500 
Finansiella kostnader -100 -216 -250

Årets resultat/Prognos 29 25 052 8 522

Delårsrapport
Kommunens resultat för perioden janu-
ari till augusti visar ett positivt resultat 
med 25,1 mkr (jmf 2018-08-31, 30,3 
mkr). Förklaringen till detta kan vara en 
större kostnadsmedvetenhet i verksam-
heterna, och att förvaltningarna arbetar 
med kostnadseffektiviseringar på ett 
bra sätt. 
 Resultatet för delåret är 5,2 mkr 
lägre än föregående år.
Intäkterna ligger 12,1 mkr lägre än före-
gående år, men kostnaderna har också 
minskat med 9,6 mkr. 
 Prognosen för kommunens helårsre-
sultat är 8,5 Mkr vilket motsvarar ca 2 
% av skatteintäkter och statsbidrag.
 Delårsrapporten visar också att 
de kommunala bolagen som ingår i 
Arvidsjaur kommunföretag AB har en 
prognos på 7.7 Mkr för 2019.

Nämndernas andel av budget 2020

KS BUN SOC MBHN Avskrivningar o pensioner

Nämndernas andel av 
budget 2020

41,8 %

0,5 % 5,6 % 16 %

36,1 %

Birgitta Häggström, 
ekonomichef.

Ny bistånds-
handläggare 
 
Aino Johansson är ny bistånds-
handläggare enligt LSS (lagen om 
stöd och service). 
 
Vi jobbar idag i avtalssamverkan 
med Arjeplogs kommun vilket 
innebär att Arvidsjaurs kommun 
sköter biståndshandläggningen för 
båda kommunerna. Vi är glada att 
kunna samverka, då vi ser att det är 
nödvändigt för små kommuner för 
att klara specialisttjänster.
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Offentliga organisationer måste följa 
olika lagar när de ska köpa något. 
Orsaken är att försäkra sig om att de 
behandlar alla som vill få ett kontrakt 
med offentlig sektor lika samt möjlig-
göra konkurrens. Eftersom det är skat-
tepengar som används är det viktigt att 
affärerna ska vara bra. Målsättningen 
är att medlen ska räcka så långt som 
möjligt samtidigt som verksamheterna 
får de varor och tjänster de behöver. 
 Exempel på det kan vara att undvika 
inköp av saker till förskolan som inne-
håller giftiga ämnen. Det är även viktigt 
att leverantörsföretagen går bra, så att 
det finns någon som kan och vill sälja 
till oss i framtiden. 
 Vinsterna med det kommunalöver-
gripande samarbetet är många. Dels 
är det svårt att få tag på upphandlare. 
Dels kan vi på det här viset bättre 
hjälpas åt både vad gäller att handla 

Från vänster: Ann Engberg, Jessica Lidström, Jonas Lundstedt och Anna Renberg. 

Större samarbete ger besparingar i inlandet!
Under våren har Arvidsjaurs kommun rekryterat nya upphandlare. Anledningen är det utbyggda 
samarbete som, med start den första juli, innebär att Arvidsjaur nu sköter upphandlingen för fem 
andra kommuner utöver oss själva: Arjeplog, Sorsele, Vilhelmina, Åsele och Dorotea. Uppstarten 
är i full gång med många möten med de nya samarbetspartnerna.   

saker tillsammans och därmed bli en 
större kund, men även lära oss av hur 
de andra kommunerna jobbar. 
 Genom att konkurrensutsätta, det vill 
säga att öppet ställa frågan vem som 
vill och kan leverera det kommunen just 
nu vill köpa, finns stora pengar att spa-
ra. Arvidsjaurs kommun köper varje år 
varor och tjänster för drygt 100 miljoner 
kronor årligen. Genom att jämföra de 
priser som avtalades efter upphandling 
med medelpriset av svaren som kom in 
vet vi att Arvidsjaurs kommun sparade 
minst 14 miljoner förra året. Skillnaden 
är ännu större om vi jämför med de 
högsta anbuden som kom in. 
 Nu ska vi fortsätta i samma spår och 
göra det tillsammans med våra grannar. 

Om ditt företag vill sälja varor 
eller tjänster till någon av dessa 
kommuner så kan du registrera dig 
på www.e-avrop.com.  Det är helt 
gratis att skapa ett konto. Sedan 
väljer du vilka organisationer du 
är intresserad av att sälja till samt 
vilket område ditt företag kan leve-
rera inom. Då kommer automatiskt 
ett mail varje gång en anbudsför-
frågan läggs ut.  
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Översiktsplanen ska ange inriktningen 
för den långsiktiga utvecklingen av den 
fysiska miljön och där formuleras också 
strategierna för en långsiktigt hållbar 
utveckling. Åtgärder, rekommendatio-
ner och ställningstaganden för den 
kommunala organisationen finns också 
utpekade ut för att främja utvecklingen. 
Planförslaget finns tillgängligt på kommu-
nens hemsida, www.arvidsjaur.se/over-
siktsplan samt på Medborgarhuset.
 Förslaget utgör en revidering av den 
översikts- och tillväxtplan som antogs un-
der hösten 2015. Planförslaget innehål-
ler bland annat förslag till nya områden 
för verksamheter/industri och bostäder 
inom Arvidsjaurs samhälle, områden för 
testverksamhet samt områden för lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). 
 Syftet med LIS-områdena är att under-
lätta strandnära bebyggelse som i sin tur 
möjliggör för bostadsbyggande, närings-
livsutveckling och att upprätthålla service-
underlaget på landsbygden. Planförslaget 
innehåller även rekommendationer inom 
områden som entreprenörskap och 
näringsliv, attraktiva livsmiljöer, frilufts-
liv, hållbara transporter, tillgänglighet, 
kompetensförsörjning och landsbygds-
utveckling. Allt för en långsiktigt hållbar 
utveckling och tillväxt i kommunen.

Plan för långsiktig utveckling har skapats 
i Arvidsjaurs kommun – tyck till!

Själva planen består av ett textdokument 
där förutsättningar, rekommendationer, 
ställningstaganden och konsekvenser 
för kommunens utveckling framgår och 
ett antal markanvändningskartor med 
geografiska rekommendationer. 
 Utöver dessa dokument finns diverse 
underlagsmaterial; dokumenten ”Plane-
ringsunderlag”, ”Planeringsunderlag för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge” 
samt en miljökonsekvensbeskrivning. Det 
finns även en sammanställning från den 
tidiga dialogen som kommunen har haft 
med en rad olika aktörer för att kunna ta 
fram en så bra plan som möjligt. 
 Samrådet ger allmänheten och andra 
berörda möjlighet att påverka planens 
innehåll. Ta chansen att framföra din 
synpunkt om Arvidsjaurs kommuns lång-
siktiga utveckling genom att komma med 
synpunkter på planförslaget.
 Eventuella synpunkter skickas skrift-
ligen senast den 2 februari 2020 till
kommun@arvidsjaur.se. Det går också 
bra att skicka synpunkter via brev till 
Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur
(märk kuvertet ”översikts- och tillväxt-
plan”). 
 Om ni har några frågor om planen kan 
ni kontakta samhällsplanerarna Britta 
Lundgren,  0960-155 65 eller Agneta 
Nauclèr 0960-165 31.

Ett förslag till översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun 
finns tillgängligt för samråd fram till 2020-02-02. 

Prästbergets öppettider 
under jul och nyår
Lördag 21/12 ...............10.00-14.00
Söndag 22/12 .............10.00-14.00
Fredag 27/12 ... (extra) 10.00-14.00
Lördag 28/12 ...............10.00-14.00
Söndag 29/12 .............10.00-14.00
Måndag 30/12 (extra) 10-00-14.00
Torsdag 2/1 ..................18.00-20.30

Ordinarie öppettider:
Tisdag............................18.00-20.30
Onsdag ..........................18.00-20.30
Torsdag .........................18.00-20.30
Lördag ...........................10.00-14.00
Söndag ..........................10.00-14.00

Centrumbadets öppet-
tider under julhelgen 
23-25/12 ..............................STÄNGT
26-30/12 ......................12.00-16.00
31/12 - 1/1 ..........................STÄNGT
2-5/1 .............................12.00-16.00
6/1 ........................................STÄNGT

Från 7/1 ordinarie öppettider.

Ishallens öppettider 
för allmänheten under 
jullovet 
21/12 ...........................10.00-15.00
22/12 .....STÄNGT p.g.a. U14-match
23/12 ...........................10.00-15.00
24-25/12 ..............................STÄNGT
26-30/12 ......................10.00-15.00
31/12 ...................................STÄNGT
1-6/1 .............................10.00-15.00
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Tungt betonglock, och skiljeväggarna har rasat samman. Måste åtgärdas.

BYT DITT TUNGA 
BRUNNSLOCK!

Se över din slambrunn innan tömning. Arbetsmiljön för slambils-
chauchauffören är krävande. Onödigt slitsamt är de tunga locken. Idag 
finns barnsäkra lock av lättare material. Tunga lock debiteras extra 
avgift. Lock får ha en maxvikt på 35 kg om det kan skjutas åt sidan 

utan att lyftas. Locket ska då vara försett med någon form av 
handtag. Behöver locket lyftas får det inte väga mer än 15 kg. 
Byt ditt brunnslock för att undvika kostnaden och underlätta 

för slambilschauffören.

Tungt betonglock och skiljeväggarna har rasat samman. Måste åtgärdas.

Byt ditt tunga brunnslock!
Se över din slambrunn innan tömning. Arbetsmiljön för slambilschauffören är 
krävande. Onödigt slitsamt är de tunga locken. Idag finns barnsäkra lock av lättare 
material. Tunga lock debiteras extra avgift. Lock får ha en maxvikt på 35 kg om det 
kan skjutas åt sidan utan att lyftas. Locket ska då vara försett med någon form av 
handtag. Behöver locket lyftas får det inte väga mer än 15 kg. Byt ditt brunnslock 
för att undvika kostnaden och underlätta för slambilschauffören.

OBS! Taxan för tungt brunnslock blir 750 kronor (inkl. moms) från och med 
1 januari 2020.

På grund av en ny upphandling som blev 
dyrare än föregående så kommer avfalls-
taxan att höjas från år 2020. 
 Vi vill i samband med detta uppmana 
alla att källsortera aktivt för att hålla nere 
onödiga kostnader. Samt påminna om 
att allt förpackningsmaterial som hamnar 
på återvinningsstationerna inte belastar 
kommunens ekonomi, då dessa material-
slag ligger under producentansvaret. 
 Det är alltså förpackningsproducen-
terna som bekostar återvinningen av 
förpackningarna. Det är därför av stor vikt 
att förpackningarna hamnar rätt, både för 
miljön och avfallstaxan. Vid den senaste 
plockanalysen visade det sig att ca 30% 
av avfallet i våra tunnor är felsorterat. 

Höjd avfallstaxa 2020 samt uppmaning till källsortering
Det vill säga att vi hanterar, transporterar 
samt skickar ca 30% i onödan till förbrän-
ning. Största delen av felsorterat hör till 
kategorin förpackningar. Om förpackning-
ar lämnas där de ska, dvs vid de åter-
vinningsstationer som finns utspridda i 
kommunen så gynnar det i slutändan inte 
bara miljön utan även din egen plånbok. 
Farligt avfall lämnas på ÅVC.

Är du osäker hur du ska sortera, gå in på 
www.sopor.nu, www.ftiab.se eller kontak-
ta vår kundtjänst på 0960-15607. 

Felanmälan på återvinningsstationerna 
görs direkt till FTIAB 0200-880311.
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KOMMUNINFO

Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur
Telefon: 0960-155 00, Fax: 0960-129 40

E-post: kommun@arvidsjaur.se
Hemsida: www.arvidsjaur.se
Besöksadress: Storgatan 13

Ansvarig utgivare: Ulf Starefeldt
Redaktör: Kent Norberg

Tryck/layout: Älvsby Tryck & Design AB

Söker du någon speciell inom 
kommunens verksamhet? Skriv då:
förnamn.efternamn@arvidsjaur.se

Felanmälan:
Vatten och avlopp ...........070-640 40 81
Sophämtn./slamtömn.  ..... 0960-156 07
Via webbformuläret på kommunens 
hemsida ......... arvidsjaur.se/felanmalan
Kommunväxeln ..................0960-155 00

ÅVC:s ordinarie öppettider:
Måndag, torsdag ..........09.00-19.00
Tisdag, onsdag ..............09.00-17.00
Fredag ...........................09.00-13.00

OBS! ÅVC har öppet kl. 10.00-13.00 
sista helgfria lördagen varje månad. 

Mötesplatsen Källarn
– för dig i årskurs 7 till 25 år

Öppettider under jullovet
Fredag 20/12 ................19.30-22.30
Lördag 21/12 ................19.30-22.30
Fredag 27/12 ................19.30-22.30
Torsdag 2/1 ...................18.30-21.30
Fredag 3/1 ....................19.30-22.30

Våra ordinarie öppettider:
Tisdag-torsdag ...............18.30-21.30
Fredag ............................19.30-22.30

Taxan utgår från uppskattade kostna-
der och avgifterna sätts efter det. Sänk-
ningen grundar sig i att verksamheten 
gjort ett överskott de sista åren. Dessa 
pengar är öronmärkta för verksamhe-
ten och ska inte täcka andra verksam-
heters kostnader. 
 I och med att det finns ett överskott i 
verksamheten måste detta balanseras. 
Det görs genom att sänka taxan. Vilket 
i sin tur innebär att verksamheten får 
mindre intäkter - men har fortfarande 
liknande kostnader. 
 Det minusresultat som blir täcks då 
av tidigare överskott.

Brukningsavgifterna för 
VA sänks 2020
VA- (vatten- och avlopp) verksamheten regleras av vattentjänstlagen. 
Den är taxefinansierad vilket betyder att alla som har en VA-tjänst ska 
vara med och betala.

Varför har det blivit så här? 
– Det har införts krav på att investering-
ar ska avskrivas på ett annat sätt än 
tidigare. Detta har medfört att enheten 
har fått helt andra avskrivningskostna-
der (lägre) än vad som räknades med 
när föregående taxa antogs, säger Erika 
Harr, chef Gatu/VA.
 När enheten reglerat det överskott 
som finns idag kommer taxan åter att 
höjas då enheten har investeringar 
framför sig som innebär ökade kostna-
der. Med hur mycket vet inte enheten i 
dagsläget. 
 – Först och främst ska vi se till att få 
en verksamhet i balans.

Hos oss på Kulturskolan har du 
möjlighet att ta lektioner i bild, 
olika musikinstrument, sång, dans, 
nycirkus och e-sport. 

Vill du veta mer om våra kurser 
eller anmäla dig till Kulturskolan?
Hör av dig till Kristina Sandström, 
kristina.sandstrom@arvidsjaur.se
eller 072-7319363.

 
ÅVC i Glommersträsk/Moskosel:
Helgfria måndagar ... 14.00-19.00 
Ånyo har ordinarie öppettider:
Måndag-fredag ....10.30-16.30

Öppettider ÅVC & Ånyo



Jalle Svanberg, styrelseordförande för 
den regionala turistorganisationen Swe-
dish Lapland Visitors Board. 
 – Målet för regionen är en fördubb-
ling av omsättningen (enligt den s.k. 
TEM-rapporten) fram till år 2020, från 
2010 års nivå om 4,1 miljarder till 8,2 
miljarder. Detta mål är på god väg att 
uppfyllas, då omsättningen 2018 lan-
dade på hela 7,1 miljarder kronor”.  
 En ny VD är anställd efter avgående 
Erica Mattsson; Andreas Lind, tidigare 
näringslivschef på Länsstyrelsen i Norr-
botten. Andreas tillträdde 1 november.
 För Arvidsjaurs del omsattes 235 
miljoner kronor 2018 enligt samma 
rapport, en ökning med cirka 5 procent, 
eller 12 miljoner kronor jämfört med 
mätningen föregående år. 
 –I Arvidsjaur finns i dag ett 30-tal fö-
retag verksamma inom besöksnäringen 
vid sidan av transporter, handel och res-
tauranger. En stor del av dessa erbjuder 
hundspannsåkning, snöskoterutflykter, 
snöskovandringar eller bilkörning på is, 
säger Peter Manner. 

Franska researrangörer landade på Arvidsjaurs flygplats. Foto Kent Norberg.

Stark utveckling för besöksnäringen
 
Besöksnäringen i Arvidsjaur har haft en stark utveckling de senaste åren. En av anledningarna 
är att en ovanligt hög andel av gästerna i Arvidsjaur och regionen är internationella besökare.

Under sommaren erbjuds framförallt 
fiske, kanotturer, vandring och andra 
friluftsaktiviteter. Den samlade sys-
selsättningseffekten beräknas till 165 
årsarbeten, eller cirka 6 procent av 
årsarbetstillfällena i Arvidsjaur. Motsva-
rande genomsnittssiffra i riket är cirka 
3,5 procent. Internationellt är nivån 10 
procent.
 VD Ralf Lundberg, Arvidsjaur Flyg-
plats AB, berättar att han är nöjd med 
det fyråriga avtal som Trafikverket har 
slutit med Regional Jet - fram till 2023. 
 – Detta gör att företagen i besöksnä-
ringen nu har långsiktiga förutsättning-
ar vilket underlättar försäljningen.  
 Ralf Lundberg passar också på att 
informera om att en ny flyglinje startas 
från Köln i vinter av företaget ProSky. 
Förmodligen kommer detta att betyda 
ännu fler besökare till Arvidsjaur och 
regionen.
 Turism och besöksnäring är en kom-
plex näring med många olika aktörer i 
leveranskedjan. Därför arrangeras varje 
år öppna värdskapsutbildningar. 

Är du intresserad att delta i en
värdskapsutbildning? 
Besök turistbyrån och destinationskon-
toret som är belägen i kommunhusets 
entré, eller kontakta oss via telefon 
0960-175 00.

www.visitarvidsjaur.se

Välkommen!   


